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 ا مـن  بعـض بالبحـث    القارئ   ىِدالكتاب الذى بني ي    تناولي

 أودفـاهيم   ولكـى تتحـدد امل    .  قبل اإلسالم  يةثقافة العرب جوانب ال 
مبعـىن  " الثقافـة " أنىن أستعمل مـصطلح      ٍءد ذى ب  ئ أوضح باد  أن

 لغـة مـن   هـذا النـشاط     النشاط اإلنساىن املعنوى وما يتمثل فيه       
 وتقاليـد وقـوانني   وعـادات    وسلوك  وقيمٍ وفنوأدبٍ   دينٍ وفكرٍ و

والثقافـة،  . إخل... وتربويـة  اقتـصادية اجتماعيـة و   و  سياسية ونظمٍ
عنـدى   تـشمل  وهـذه ،  "احلـضارة "جزء مـن    هى  ا أفهمها،   كم

النــشاط اإلنــساىن ىف جانبيــه مجيعــا، أى " الثقافــة"و" املدنيــة"
صـحيح أن هنـاك مـن       . اجلانب املادى، واجلانب املعنوى   : االثنني

، ومنـهم مـن     "احلـضارة "ىف مقابـل    " الثقافـة "العلماء من يضع    
ممـا جيعلـها     " ماديـة  ثقافـة "و" ثقافة معنوية "إىل  " الثقافة"م  يقس ،
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... ، ومنـهم  ...ومنـهم كما آخـذ بتعريفهـا،      " احلضارة"ترادف  
: ىف معجمهــا مسيــث لقــد ذكــرت تــشارلت ســيمورحــىت 

"Dictionary of Anthropology) "  ضــمن مــا
ىف  البـاحثني    اثـنني مـن     أن  ") Culture"حتت عنـوان     كتبته

ـ     1952عـام   ا  قد استطاعا أن يرصد   هذا اال    ر م، أى قبـل أكث
  إال أن  تعريـف لـذلك املـصطلح،        300 ا من حنومن نصف قرن،    

تنـع بـه    أن يأخذ بـاملعىن الـذى يق       ىف   احلق ذلك    مع كل دارسٍ ل
حـىت ال تفتـرق     مـصطلحاته     واملهم أن حيـدد    .هيلإويرتاح عقله   

  .لب السهئاربني قوبينه 
 كلمـة على تاريخ العـرب قبـل اإلسـالم        الباحثون  ويطلق  

وقـد  . إىل حتديـد  هـو أيـضا      حيتـاج    املصطلحذا  ، وه "اجلاهلية"
: كتابـه أول الفـصل الثـاىن مـن        شوقى ضيف ىف    . دمثال  تناول  

ليـست مـشتقة    " اجلاهليـة "هذا االسم قائال إن     " العصر اجلاهلى "
الـذى هـو    " اجلهـل "، بل من    "العلم"الذى هو ضد    " اجلهل"من  

، بـل   عـدم املعرفـة   ال تعـىن    عنده  أى أن اجلاهلية    ". احللْم"ضد  
مث راح يستـشهد علـى تفـسريه        . تعىن السفه والغضب والـرتق    

 تدرالـشعر اجلـاهلى و    من القرآن واحلـديث و    أمثلة  بعض  بهذا  
وكـل هـذا مجيـل وعلـى        .  بذلك املعىن  "اجلهل"كلمة  كلها  فيها  

أن جنـد ىف القـرآن واحلـديث        أيضا  العني والرأس، إال أنا نستطيع      
 عـدم   مبعـىن " اجلهـل "فيهـا   والشعر اجلاهلى شواهد أخرى ورد      
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الـذين ال ميـدون     املـتعففني   ، كقوله سبحانه عـن الفقـراء        العلم
حيـسبهم  : " فيظنهم من جيهل أحواهلم أـم أغنيـاء   أيديهم بالسؤال 

: ، وقوله جـل شـأنه     "تعرفهم بسيماهم . ف من التعفُّ   أغنياءَ اجلاهلُ
"       وا  بنبـإ فتبينـوا أن تـصيب       يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسـق

، وقولـه عليـه   "قوما جبهالة فتصبحوا علـى مـا فعلـتم نـادمني          
ـ روي إن بني يدي الساعة ألياما يـرتل فيهـا اجلهـل          " :السالم ع فَ

أال إن ريب أمـرين    "،  "واهلـرج القتـل   . فيها العلم ويكثر فيها اهلرج    
يـرتع العلـم بعـد       إن اهللا ال  " ،"مـين علّ  جهلتم مما  أعلّمكم ما  أن

ا، ولكن ينتزعـه منـهم مـع قـبض العلمـاء            أن أعطامهوه انتزاع  
 فيـضلون  ،بـرأيهم  بعلمهم، فيبقى ناس جهال يـستفتون فيفتـون       

ق ، بـل يـصد    ن القرآن مل يرتل يكذّب بعضه بعـضا       إ" ،"ويضلون
منـه فـردوه     جهلـتم  ، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما      بعضه بعضه 

ـ بِوع للنابغـة الـذبياىن   وكذلك األبيات التالية     ،"إىل عامله  د بـن   ي
علـى  وتـأبطَ شـرا   ل أَوموالـس وعنتـرة  وعدى بن زيد   األبرص  
  :الترتيب

يي بِئْننهِم عضرذو ع عاملهم كٍء   ويلُ شجاه لَيسما ولن عثلَ مم 

 ***  
 لُـا جاهــن مسعاتنـإِنك ع  دناـن مجـ السائلُ ع اـيا أَيه

 ***  
يكاأليـأَم لَد نم ثيقالو هدـ   العلٌـامِ؟ بجاه غ ل أَنتـ مرور 

 ***  
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أَلتالّ سه بنةَ  ا لَ يا اخلَي كل  مالجاه تعلَميـةً بِمـإِن كُنا مل ت 

 ***  
وعنهمو  عنا ن جهِلْت، الناس سلي، إ  وجهــولُ واًء عالـم ـيس سـفَلَ  

 ***  
ا الرال ممأَميا ي كبمواكْرمي ب  لُحإِن لَم تفَالقَو وم بِالس لُيهرِ ج 

 لكن ذلـك لـن حيـل املـشكلة، إذ املعـروف أن             .إخل... 
آن  وكـان القـر    ،إمنا ظهر بعد جمىء اإلسـالم     " اجلاهلية"مصطلح  

 تنـاقض اجلاهليـة   أن واملفهـوم . هالكرمي والرسول أول من استعمل    
ـ احلمبـا ىف ذلـك      تقريبا  م ىف كل شىء     اإلسال ـ عالم و لْ  أن  أى. ملْ

خمالفـة اجلاهليـة للـدين اجلديـد ىف قـيمىت           لة ال تقف عند     أاملس
اإلنـسانية واالجتماعيـة     القـيم    سـائر  بل تـشمل   ،احللْم والعلم 

وعلى ذلك فاجلاهلية ال تقتصر علـى اجلهـل أيـا كـان      . واخللقية
م حملـوه، سـواء كـان جهـال أو     معناه، بل تعىن كل ما أتى اإلسال    

ـ  أو كسال   طيشا   أو ذلـة أو    را أو زىن أو ظلمـا أو جتـربا          كْأو س
أو أو إسـرافا أو يأسـا       أو احتكـارا أو اغتـصابا       أو خيانـة    نفاقا  

أو عـصبية   شـركا أو أو كفـرا  أو قذارة أو فوضى أو قبحا   حسدا  
ـ        غري خاف و. إخل... قبلية أو قومية    ة أن املعىن اللغـوى أليـة كلم

سـع منـه أو     مع معناها االصـطالحى، بـل يكـون أو         ال يتطابق 
شـوقى  .  د ورمبـا أراد   . كـبريا   اختالفـا  أضيق، بل قد خيتلف عنه    

 ردا علـى مـن      أن ينفى اجلهل عن العرب قبـل اإلسـالم        ضيف  
، إال أن    نفـسها  للعروبـة اإلسـاءة   التطرق من ذلـك إىل      حياولون  
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 قليلـة وال تعـدو      ن معـارفهم كانـت    أ ؤكد فعال الواقع التارخيى ي  
أن تكون شظايا متفرقة ميازجهـا األوهـام واخلرافـات وال تقـوم             
على منهج، كما أم مل يكونوا يعرفـون املـدارس واملعاهـد، بـل            

، إذ كانوا يتشربون معارفهم أثناء حيـام اليوميـة تـشربا عمليـا         
ومن هنـا كانـت عظمـة اإلسـالم،         . كانت تغلب عليهم األمية   

 ىف  أبنائهـا   من حال إىل حـال وجعـل مـن         ةتلك األم الذى حول   
!  وقادةً للعامل ىف كـل ميـادين احليـاة         ادةًغضون سنوات قالئلَ س   
  .إال أن هذه مسألة أخرى

 ثقافـة العـرب     ىف فصول سـبعة   علىالكتاب  هذا  يشتمل  و
ا عـن الـشعر اجلـاهلى، الـذى وضـعته ىف            أوهل: أيام جاهليتهم 

ـ          ن أن فـن الـشعر      صدارة الكتاب نزوال على ما هو معـروف م
كان حيتل لدى عرب اجلاهلية، بـل ىف التـراث العـرىب عمومـا،              

ا وقـد حبثـت ىف هـذ      . املقام األعلى بني مفردات الثقافة املختلفـة      
كأوليـة   وضـوع املتصلة بـذلك امل   عددا من القضايا اهلامة     الفصل  

الشعر العرىب وما قيل عن النحل واالنتحـال وبنـاء القـصيدة ىف             
وىف . وأعدت النظر ىف كـل ذلـك مـن جديـد          شعر اجلاهليني،   

 تناولت موضـوع القَـصص املنـسوب إىل العـصر            الثاىن فصلال
: اجلاهلى وتساءلت كما تساءل من سبقوىن إىل طَـرق هـذا األمـر    

إىل أى مدى ميكن أن نعد ذلـك القَـصص نثـرا جاهليـا؟ كمـا                
وقفت أمام بعض نصوصه وحللتها حتليال مـضمونيا وأدبيـا مـربزا         
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  فخـاص   الثالـث  فـصل أمـا ال  . ا فيها من حملات املتعة واإلبداع     م
معاجلة لغويـة واجتماعيـة، مـع    فيه باألمثال اجلاهلية، وقد عاجلتها    

التعرض هنا أيضا لبحث املدى الذى ميكـن أن نثـق فيـه بتلـك               
تنـاول   أَو ال؟ كمـا ي     األمثال، وهل قيلت فعال ىف ذلـك العـصر        

ـ      ما يسمى ىف تـا     فصل الرابع ال سـجع  "ريخ األدب العـرىب بــ
، أى األقوال الىت كان الكهـان العـرب قبـل اإلسـالم             "الكُهان

يتلفظون ا إذا ما جاء أحـد الستـشارم ىف رؤيـا رآهـا وأراد               
تعبريها، أو خصومة يبغى وضع حد هلـا، أو منافـسة بينـه وبـني               

... شخص آخر حول مفاخرمها الفردية والقبليـة يـراد حـسمها          
وهى أقـوال كـان أولئـك الكهـان يتعمـدون أن تكـون              . إخل

مسجوعة تستهوى األذن وتشغلها مبا فيها مـن توقيـع موسـيقى،            
غامضة تقبل أكثر مـن معـىن، وإن كنـت قـد     أن تكون كذلك  و

ت ىف كثري منها ألسبابٍ ارتأيتها حـسبما سـريى القـراء ىف             كْشكَ
خلطابـة  وضـوع ا   مل قـد خـصِص    فـصول وخامس تلك ال  . حينه

اجلاهلية ونصوص اخلُطَب الىت وصلتنا منسوبة إىل عـصر مـا قبـل       
اإلسالم واملقاييس الىت ميكن التعويـل عليهـا ىف فـرز صـحيحها             

رسـم صـورة   أن أ فقد حاولـت  الفصل السادسأما ىف  . من زائفها 
 ىف اجلاهليــة كمــا ميكــن املختلفــة حليــاة العــربوضــاع ألل
االسـتعانة بتفاسـريه    مـع   ستخالصها من آيات القرآن الكـرمي       ا

وال ريب أن القرآن هـو املـصدر الـذى ال           . وكتب أسباب نزوله  
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.  الكـالم عـن اجلـاهليني وحيـام    ميكن أن يتطرق إليه الشك ىف    
ضم عــددا مــن و يــ، وهــ واألخــري الــسابعفــصلبقــى الوي

املوضوعات تتعلق بأنساب العرب وقبائلهم وأحالفهـم وديانـام         
هم ومعارفهم وعلـومهم، وقـد اسـتقيت        ونريام وأيامهم وأسواق  
 الـىت تتعـرض لتلـك املـسائل         ؤلفـات خالصتها من بعـض امل    

" تـاريخ مكـة   "و ،لألصـفهاىن " األغاىن" و ،للهمداىن" اإلكليل"كـ
ــى،  ــة اَأل"ولألزرق ــويرى، و" براي ــشى"للن ــبح األع " ص
 ،ألمحـد باشـا تيمـور     " التـصوير عنـد العـرب     "وللقلقشندى،  

املفـصل ىف   "جلرجـى زيـدان، و    " لعربيـة تاريخ آداب اللغـة ا    "و
ـ . إخل... للـدكتور جـواد علـى     " تاريخ العرب قبل اإلسالم     ووه

   ا ملا يـشتمل عليـه     فصل شديد األمهية نظر      جِـد مـن معلومـات  
  .شائقة ومفيدة

وغىن عن القول أنىن قد رجعـت ىف هـذا الكتـاب إىل مـا            
اا إىل  استطعت الرجوع إليه من املؤلفـات الـىت سـبقىن أصـح           

معاجلة ما تناولته هنا من قضايا، وناقشت مـا جـاء فيهـا وقلّبتـه               
على وجوهه املختلفة حىت انتـهيت إىل الـرأى الـذى اطمأننـت             

وحاولت أثناء ذلك أن أضيف شيئا جديـدا حـىت لـو كـان      . إليه
هذا اجلديد هو الزاويةَ الىت أنظر منها إىل القـضية رهـن املعاجلـة،              

 فـصول هـذه ال  يسرىن اآلن أن أضع     و . أعرضها ا  أو النكهةَ الىت  
 بني يا من اهللا تعـاىل أن تكـون ذات نفـع           الكرمي   القارئ   ىِدراجي
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 من عـرب ومـستعربني وأن       ثقافة العرب قبل اإلسالم   للباحثني ىف   
 قوليـة فنـون    مـن    تتفرع إليه الثقافة وما   تلك  رة ىف دراسة    غتسد ثُ 

 وأنـشطة   س دينيـة   وقـيم أخالقيـة وطقـو      أوضاع اجتماعيـة  و
وقد عملت على ضبط أكرب عدد ممكـن مـن األلفـاظ            . اقتصادية

 على عادتى فيما أؤلف من كتـب وأحبـاث منـذ            فصولىف تلك ال  
فترة طويلة حرصا مىن على تقـدمي نـص يـسهل علـى القـارئ               
مطالعته بأقل قدر من األخطاء النطقية، وهـو مـا أرهقـىن جـدا              

وأحـب أن   . علـى الكَـاتوب   كما يعرف كل من يعـاجل الـرقْم         
أَلْفت نظر القراء الكرام إىل أن الياء النهائيـة ىف كلمـات الكتـاب     

  الذى بني يىِد             ـتبرِ على وتـرية واحـدة، بـل كُتجالقارئ مل ت 
فما كتبته بنفـسى مـن كـالم مل أضـع حتـت       : بطريقتني خمتلفتني 

لـسبيل، أمـا    ياءاته املتطرفة نقطتني اتباعا للنهج املصرى ىف هـذا ا         
ما كان موضوعا حتت هذا الـضرب مـن ياءاتـه نقطتـان فهـو               
منسوخ من النصوص املوجـودة علـى املـشباك، ولـيس األمـر             

ولعـل مـا سيكْتـشف      . فوضى كما قد يسبق إىل ظن بعض القراء       
من أخطاء ىف هذا الكتاب ال يكون من الكثـرة وال مـن اخلطـورة        

قـراء والدارسـني، واهللا وىل      حبيث يزرِى ىب ومبا أكتـب لـدى ال        
  ! التوفيق
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يقف الشعر على رأس قائمة الثقافـة اجلاهليـة كمـا هـو             
وىف هـذا  . معروف، وهلذا نذكره أول شـىء مـن تلـك الثقافـة     

الفصل نناقش بعض القضايا املتصلة بـه متحيـصا ملـا تعـج بـه               
 تلـك القـضايا   الساحة األدبية من آراء ىف ذلك املوضوع، وأُولَـى       

": احليـوان : "يقول اجلـاحظ ىف كتابـه     . عمر هذا الشعر اجلاهلى   
وأما الشعر فحديثُ امليالد صغري الـسن، أولُ مـن نهـج سـبيلَه      "

وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجـر ومهلْهِـل بـن ربيعـة،              
ــوس    ــون، مث بطْلَيم ــه أفالط ومعلِّم ــطاطاليس ــب أرِس وكُت

ر، قراطس وفالن وفالن قبلَ بدِء الشعر بالدهور قبـلَ الـدهو           ودمي
 على حداثة الـشعر قـولُ امـرئ         ويدلّ. واألحقاب قبلَ األحقاب  

  :القيس بن حجر
 درواـغَ إذ ضيعـه الدخلُلُـون  ـًاوف ابتنـوا حسنـنَّ بين عإ
ا  إىل جارهأدفَارتـوــهم  خ ضباملَغيبــومل ي ع  نمصواــنـر 
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يمفَى ال حو ـ ريـوال عسد ـرٍ حيكّها الـثَّـفَريع وال است 
يوع  فَـى ـلكنو ر تهـ بذم رــووال  ع ـهعاب ـرصال  ق 

فانظُر كم كان عمر زرارةَ، وكم كـان بـني مـوت زرارة             
ـ   . ومولد النيب عليه الصالة والسالم     شعر وجـدنا   فإذا استظهرنا ال

له إىل أن جاء اللّه باإلسالم مخـسني ومائـةَ عـام، وإذا اسـتظهرنا       
 ".بغاية االستظهار فمائيت عام

وقد ترددت هذه املقولة ىف خطهـا العـام لَـدنْ مـؤرخى             
الشعر اجلاهلى ودارسـيه، إذ يـرون أن الـشعر اجلـاهلى الـذى       

ـ            ره ميكن االطمئنان له إمنا يبـدأ مـن ذلـك التـاريخ الـذى ذك
مـن  / من تاريخ ونقد الـشعر القـدمي      / انظر مثال نيلدكه  (اجلاحظ  
دراسـات املستـشرقني    : "عبد الرمحن بـدوى ىف كتابـه      . ترمجة د 

/ دار العلــم للماليــني/ 2ط"/ حــول صــحة الــشعر اجلــاهلى
 /1 /تـاريخ األدب العـرىب    / ، وكارل بروكلمـان   19/ م1986
 /م1977 /دار املعـارف  / 4 ط /عبـد احللـيم النجـار     . ترمجة د 

الوسـيط ىف األدب   / ، وأمحد اإلسـكندرى ومـصطفى عنـاىن       55
ـ 1342/ مطبعة املعـارف ومكتبتـها    / 4ط/ العرىب وتارخيه   -هـ

ــ ،45 -44/ م1924 ـــري ىورجي ــأثريات/ بالش ــة الت  الوراثي
عبـد  . مـن ترمجـة د    / واملشاكل الىت تضعها رواية الشعر العتيـق      

حـول صـحة    دراسـات املستـشرقني     : "الرمحن بدوى ىف كتابـه    
/ العـصر اجلـاهلى   / شـوقى ضـيف   . ، ود 283"/ الشعر اجلاهلى 

ــارف/ 7ط ــز  . ، ود39 -38/ م1976/ دار املع ــد العزي عب
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ــوى ــاهلى/ نب ــات ىف األدب اجل ــو / 3ط/ دراس ــة األجنل مكتب
، وإن كــان أرنولــد نيكلــسون )13 -12/ م1999/ املــصرية

ـ             رن املستشرق الربيطاىن املعروف يرتل ـذا التـاريخ إىل مـدى ق
م  تقريبـا    500واحد فقـط أو أكثـر قلـيال بـدءا مـن عـام               

)Reynold A. Nicholson, A Literary 
History of the Arabs, Cambridge, 

1969, P.71 .(    والواقع أن اجلاحظ، مـع احترامـى الـشديد
له وإعجاىب البالغ به وبفكره وأسلوبه وشخـصيته كلـها، مل يقـدم            

 ميكـن االقتنـاع بـأن الـذى         دليال على هذا الذى قال، إذ كيف      
مهد السبيل للشعر هو امرؤ القيس واملهلهل مبـا يعـىن أمـا أول              
من قال الشعر من العرب وأن شعرمها من مث يتسم مبـا يتـسم بـه                
أول كل شىء من البدائية وقلة الفن والسذاجة بالنـسبة ملـا جـاء              

ـ               واء بعده، على حني أن ما خلّفه لنا املَلك الضلِّيل مـن شـعرٍ، س
من ناحية املقدار أو من ناحية القيمـة الفنيـة حـىت لقـد جعلـوه        

  أمريا للشعراء اجلاهليني، يكذّب ذلك تكذيبا شديدا؟ 
 ولقد لفتت هذه املسألة أنظار البـاحثني فأَبـدوا اسـتغرام           
أن يكون الشعر اجلاهلى مبا فيه من فن متقـدم وليـد تلـك املـدة           

ائة ومخسني عامـا أو مـائتني فقـط         القصرية الىت حيددها اجلاحظ مب    
ولـيس يـسوغ ىف     : "يقول مثال أمحد حسن الزيـات     . قبل اإلسالم 

العقل أن الشعر بدأ ظهوره على هذه الـصورة الناصـعة الرائعـة             
ىف شعر املهلهل بن ربيعة وامرئ القـيس، وإمنـا اختلفـت عليـه              
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العصر وتقلبت به احلوادث وعملت فيـه األلـسنة حـىت ـذَّب             
تـاريخ األدب   / أمحـد حـسن الزيـات     " ( وتشعبت مناحيه  أسلوبه
ويقــول أيــضا حنــا ). 28/ دار ــضة مــصر/ 24ط/ العــرىب

وأقدم شعرٍ وصل إلينـا كـان مـا قيـل ىف حـرب              : "الفاخورى
البسوس أو قبل ذلك قليال، وكـان قـصائد كاملـة تـدل علـى           
حماوالت كثرية سبقتها وهيـأت طريقهـا حـىت وصـلت إىل مـا              

حنـا الفـاخورى    " (استقامة الوزن واللغة والبيـان    وصلت إليه من    
ومثلـهما  ). 52/ دون دار نشر أو تـاريخ     / تاريخ األدب العرىب  / 

الـشعر اجلـاهلى،    " أن   يقـرر عبد العزيز نبوى، الذى     . ىف ذلك د  
منذ أقدم نصوصه الىت وصلت إلينا، قد اكتملـت لـه أو كـادت              

باملوسـيقى مـن    مقوماته الفنية بدءا من طرائق التعـبري، وانتـهاء          
وهذا يعىن أنه مرت حقَب طويلـة قبـل أن يـستقر            . وزن وتقفية 

/ عبـد العزيـز نبـوى     . د" (للشعر اجلـاهلى مساتـه وخصائـصه      
ويؤكـد تـشارلز ليـال      . إخل) ...12/ دراسات ىف األدب اجلاهلى   

تعدد البحـور الـىت كـان يـستعملها الـشعراء اجلـاهليون          "أن  
 الـىت تتعلـق بـالوزن       وتعقدها، وكـذلك القواعـد الراسـخة      

والقافية، فضال عن األسلوب الواحد الـذى كـانوا ينتهجونـه ىف            
بناء قصائدهم رغم املسافات الىت تفصل كال منـهم عـن اآلخـر،             
كل ذلك يشري إىل دراسة وممارسـة طويلـة سـابقة لفـن الـشعر        
وإمكانات اللسان العرىب، وإن مل يكن بـني يـدينا سـجل لـشىء              
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ــذا  ــن ه  C. J. Lyall, Translations of" (م
Ancient Arabian Poetry, London, 

1885, P.xvi(    وهو ما يوافقه عليـه رينولـد نيكلـسون ،)A 
Literary History of the Arabs, P.75- 

ــدى ىف كتابــه    ). 76 ــاطيوس جوي ــرر إجن ــل يق : وباملث
"L'Arabie Antéislamique " ــة ــصائد اجلاهلي أن الق

ـ      رن الـسادس املـيالدى تـشري إىل أن         الرائعة الىت وصلتنا عن الق
ــة    ــنعة طويل ــا ص  I. Guidi, L'Arabie(وراءه

Antéislamique, Paris, 1921, P.21 .( ــل ويعل
كليمان هوار اختفاء الشعر الـسابق علـى ذلـك التـاريخ بـأن              
الذكريات البشرية، ما مل يتم حفظهـا كتابـة علـى اجلـدران أو              

ـ   احلجارة أو األوراق، فإا حرِ     ومـن مث   . ضيع مـع األيـام    يةٌ أن ت
إن الشعر العرىب الـذى وصـلنا ال يرجـع إىل أبعـد             يضيف قائال   

من القرن السادس امليالدى عندما اسـتعملت األلفبـاء النبطيـة ىف            
ــك الــشعر    ــسجيل ذل  Clément Huart, A(ت

History of Arabic Literature, William 
Heinmann, London, 1903, P.7 .( ــالم مث إن ك

حظ عن زرارة واملسافة الزمنية الـىت تفـصله عـن الرسـول             اجلا
عليه السالم ال عالقة له ذا الـذى حنـن فيـه، فـضال عـن أن                 
األبيات الىت استشهد ـا عميـد الكتـاب العـرب القـدماء ال              

  . تتضمن شيئا مما يشري إليه
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وفوق ذلك فلست أستطيع أن أجـد مناسـبة بـني كالمـه             
 واملهلهل من جهـة وكالمـه عـن      ىف هذا السياق عن امرئ القيس     

فالسفة اليونان من جهة أخرى، وإن كان عبـد الفتـاح كيليطـو             
 معليـا مـن     قد تصور أن اجلاحظ إمنا يوازن بني الشعر والفلـسفة         

 إياها كالشيخ ارب الطويـل العمـر، أمـا          شأن األخرية، جاعالً  
 يـزال   نـزِق مل تعركـه احليـاة بعـد ألن عمـره ال     صبِىالشعر ف 

ال جـدال أن هـذا املـتكلم يقـدم          : "وهذه هى عبارتـه   . قصريا
الفلسفة على الشعر، ليس يف الـزمن فحـسب، وإمنـا يف القيمـة              

ـ            . أيضا ة فكأن األسـبقية الزمنيـة متـنح الفلـسفة جـدارة ومزي
واستحقاقا، بينما تـأخر ظهـور الـشعر عالمـةٌ علـى طفولتـه              

ـ   . وسذاجته وعدم نضجه   ذي جـرب األمـور     الفلسفة كالشيخ ال
ـ           ق زِواستفاد من عمره الطويل، بينما الشعر كالـصيب الطـائش الن

عبـد الفتـاح    " (الذي ال يؤبه لكالمه وال يعتمد عليه وال يعتد بـه          
لكــن "). lycos"موقــع / بــني الفلــسفة والــشعر/ كيليطــو

التركيب النحوى ىف كـالم اجلـاحظ ال يـساعد علـى تفـسري              
أمـا الـشعر    : "النحو، وإال جلـاء هكـذا مـثال       ا  العبارة على هذ  

فحديث امليالد صغري السن، أول من ج سـبيله وسـهل الطريـق             
ـ وأمـا كُ  . امرؤ القيس بن حجر، ومهلـهل بـن ربيعـة         : إليه ب ت

أرسـطاطاليس ومعلمــه أفالطـون، مث بطليمــوس ودميــوقراطس   
وفالن وفالن، فموجودة قبل بدء الشعر بالـدهور قبـل الـدهور،            
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 بـني   قارنـة ، وبـذلك تكـون هنـاك م       "اب قبل األحقاب  واألحق
الشعر والفلسفة، عالوة على أن تركيب مجلة اجلـاحظ، فيمـا لـو           
أبقيناها رغم ذلك كما هى، ينقـصه خـرب املبتـدإ، وهـو كلمـة           

 كان اجلـاحظ قـد قـصد        اأو ما يشبهها، اللهم إال إذ     " موجودة"
 فلـسفة الـشعر مهـدت        ىف  هنـاك كتـب    تأنه قبل الشعر كان   

لكن ال بد أن نفترض ىف هذه احلالـة أنـه قـد سـها               . الطريق إليه 
فاستطرد قافزا من الكالم عن الـشعر اجلـاهلى إىل الكـالم عـن              
الشعر عموما، ألنه ال صلة، كما نعـرف، بـني شـعر اجلـاهليني              

وكتـب  : "وعندئـذ يكـون قـول اجلـاحظ       . وفلسفة اإلغريـق  
 بـن حجـر     امـرؤ القـيس   : "معطوفا على قوله  ..." أرسطاطاليس

كتـب  "، وهـو مـا قـد يرشـح لـه ورود             "واملهلهل بن ربيعة  
  .    ال بعد نقطة كما كتبها كيليطو،بعد فاصلة" أرسطوطاليس

وعلى أية حال فهناك أشعار تروى عن أزمـان أبعـد كـثريا             
من تلك املدة الىت حددها اجلـاحظ كتلـك الـىت تنـسب لعـاد               

ن تكـون مثـل تلـك       صحيح أن ابن سالم قد نفـى أ       . ومثود مثال 
األشعار حقيقية، إال أن احلجة الىت اسـتند إليهـا ىف ذلـك النفـى            

ذلك أنه اعتمد فيها علـى مـا جـاء ىف القـرآن             . ليست باحلامسة 
الكرمي عن أولئك القوم من أم مل تبق منهم باقيـة، وهـو مـا أدى      
به إىل التساؤل قائال إنه إذا كانـت عـاد ومثـود قـد استؤصـلتا          

 القرآن، فمن الذى أدى لنا تلك األشـعار يـا تـرى؟             كما جاء ىف  
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لكن فاته أنْ ليس شرطا أن يـؤدى لنـا أشـعارهم أحـد منـهم                
بالذات، إذ من املمكن جدا أن يكون غريهـم مـن العـرب ممـن               
كان حيفظ تلك األشعار هو الذى أداهـا لنـا، أو أن تكـون قـد                

تابـات، مث   كُتبت مث وصلتنا عبر من وقعت ىف أيـديهم تلـك الك           
ولست أقـصد بـذلك أن هـذه        . ضاعت هذه الكتابات فيما بعد    

األشعار وأشباهها صحيحة بالـضرورة، بـل كـل مـا أريـد أن              
أوضحه هو أن احلجة الىت ساقها ابن سالم، علـى جاللـة قـدره،              
ال تستطيع أن حتسم املسألة، وخباصة أنه ليس هنـاك مـا مينـع أن               

أن يكون ذلـك الـشعر قـد        يكون الثموديون قد قالوا شعرا وال       
بقى تلك املدة الىت تفصل بينهم وبـني اإلسـالم، إذ هـى ليـست             
باملدة الطويلة، فها حنن أوالء ما زلنا تم بأشـعار اجلاهليـة الـىت               
يقر ا الباحثون، ونقرؤها وندرسها وحنفظ كـثريا مـن نـصوصها           
رغم انصرام كل هاتيك القرون الىت تبلغ األلـف والـستمائة مـن             

األمم الـىت اختفـت مـن مـسرح         تلك  ومثلهم ىف ذلك    . لسننيا
التاريخ واختفت معها لغاا فلـم يعـد يعرفهـا إال املتخصـصون             
القليلون، والىت نعرف مع ذلك عـن تراثهـا وآداـا وأفكارهـا             
وعقائدها الشىء الكثري، كما هو احلال مع األكـاديني مـثال مـن             

وعلـى الوجـه    . نا احلـديث  التاريخ القدمي، واهلنود احلمر من تارخي     
اآلخر قد يكون تراث أمة من األمم مـصونا متاحـا بـني أيـدى               
أخالفها، لكنهم ال يعرفون عنه شيئا كما كـان وضـع احلـضارة             
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املصرية الفرعونية مثال بالنسبة لنـا حنـن املـصريني قبـل احلملـة         
افـتح  "الفرنسية وقبل فك حجر رشيد، الذى كان مبثابـة كلمـة            

  .لكنوز على بابا" يا مسسم
ولقد كانت اللهجة الثمودية جتـرى علـى القواعـد الـىت            
نعرفها ىف الفصحى ىف اشتقاقاا وأزمنـة أفعاهلـا ووجـود صـيغ             
التثنية وأمساء اإلشارة والضمائر وحروف اجلـر والعطـف فيهـا،           

. د" (أل"بـدال مـن     " اهلـاء "وإن كانت أداة التعريف عندهم هى       
مما ميكـن أن يفـسر علـى        ) 112/ هلىالعصر اجلا / شوقى ضيف 

أنه مظهر لَهجِى خيتفى عند نظم الشعر مـثال، فلمـاذا نحيـل إذن              
أن يكون الثموديون قد قالوا شـعرا، أو أن يكـون شـعرهم قـد               
بقى حىت وصل بعض منه أهل اجلاهليـة القـريبني مـن اإلسـالم؟              

ىف " العربيـة الفـصحى   "جواد علـى، حتـت عنـوان        . أما قول د  
املفـصل ىف تـاريخ     : "فصل التاسع والثالثني بعد املائة من كتابـه       ال

، إن النصوص الىت وصـلتنا عـن الثمـوديني          "العرب قبل اإلسالم  
 فمـن املمكـن، لـو صـح هـذا           ،ختتلف عن العربية الىت نعرفها    

، الـرد عليـه بـأن هـذه          ىف اللغة كلها   الكالم وكان شيئا مطّرِدا   
كـان مـن عـادم ختـصيص        النصوص ليست نصوصا أدبية وأنه      

ـ     لإلبـداع األدىب فقـط،     " الفـصحى "اللغة الىت نسميها اآلن بـ
اللهجات القبلية ملا عدا ذلـك حـىت لـو كـان شـيئا              ختصيص  و

وأمـا  . الواقع أنه ال يوجد عقال وال نقال ما يحيـل هـذا           . مكتوبا



 26

اعتراض الدكتور طه حسني مـثال علـى الرائيـة الـىت ينـسبها              
ألحد أصهار إمساعيل مـن العـرب حبجـة أـا           " األغاىن"صاحب  

مكتوبة بلغة لينة مفهومة األلفـاظ مـستقيمة القواعـد النحويـة            
والصرفية والعروضية كلغة العرب أيام الـنىب عليـه الـسالم مبـا             
يفيد أن اللغة العربية قد ظلت كـل ذلـك الـزمن الطويـل دون               

ــوير  ــاهلى(تط ــارف/ ىف األدب اجل  -182/ م1964/ دار املع
هـذه فمـن عنـدى، إذ مل        " عليه السالم " وباملناسبة فعبارة    ،183

، !)حيدث مرة أن صلى الدكتور طه على الـنىب ىف ذلـك الكتـاب             
زمـن   بأننا ال نزال حىت اآلن، ورغـم مـرور           اجلواب عليه فيمكن  
 من الزمن الذى يفصل بني إمساعيل واجلاهليـة القريبـة مـن             أكرب

لى مـع اخـتالف حياتنـا       اإلسالم، نفهم كثريا من الشعر اجلـاه      
اآلن عن احلياة آنذاك أكثر ممـا كانـت خمتلفـة بـني العـصرين               
املذكورين، وخباصة أن موضوع القصيدة املـشار إليهـا موضـوع           
إنساىن بسيط ال يتعلق بوصف احلصان وال الناقـة ومـا إىل ذلـك              
مما يكثر فيه الغريب بالنسبة لنا ألن حياتنا اآلن ختلـو مـن الناقـة               

ال نعرف أمساء أعضائهما وال وجـوه احلـسن والـسوء           واحلصان و 
فيها كما كان يعرفهـا اجلـاهليون، بـل يتعلـق حبـدثان الـدهر        
وتقلبات األيام وحتمية املوت وعجـز البـشر عـن الوقـوف ىف             
وجه تصاريف القدر مما خيلو عادة من حوشـى األلفـاظ وال جيـد              

ف كمـا أن قواعـد النحـو والـصر       . القارئ صـعوبة ىف فهمـه     
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والعروض ما زالت باقيـة كمـا تركهـا لنـا اجلـاهليون رغـم               
ومـع هـذا فـال بـد أن         . اختالف ظروف حياتنا متاما عن حيام     

أسارع إىل التوضيح بأىن ال أقـول بالـضرورة إن تلـك القـصيدة        
صحيحة فعال، إذ حيتاج األمر إىل دراسة أوسـع وأعمـق وأكثـر             

 إىل الـرفض    أناة مما فعل طه حسني املتـسرع دون سـبب وجيـه           
 واإلنكــار، ال لــشىء إال ألن املستــشرق الربيطــاىن مرجليــوث

قد شـاءت لـه محاقتـه وعـصبيته علـى           ) كما سنوضح الحقا  (
العرب واإلسالم من قبله أن حيمل علـى الـشعر اجلـاهلى كلـه              

ـ         فج لينسفه نسفا  الـشعر   راء طه حسني فنسج على منوالـه وأنك
ـ   ! كُلّه أو جلّه  : اجلاهلى بدوره  هى بعـد هـذا إىل قبـول    وقـد ننت

القصيدة كلـها أو بعـضها أو إىل رفـضها مجلـةً أو إىل التوقـف               
  . بشأا

: وعلى أية حال فهذا نص مـا قالـه ابـن سـالم ىف كتابـه      
ىف سياق هجومـه علـى ابـن إسـحاق          " طبقات فحول الشعراء  "

وكـان ممـن أفـسد الـشعر        : "صاحب سرية النىب عليه الـسالم     
ه حممد بن إسحاق بـن يـسار مـوىل آل           وهجنه ومحل كل غُثَاء من    

مخرمة بن املطلب بن عبد منـاف، وكـان مـن علمـاء النـاس               
ـ  مـا ب   ملْال يزال يف الناس ع    : قال الزهري . بالسير قـ  ى م ى آل  لَو
وكان أكثر علمه باملغازي والـسير وغـري ذلـك فقبـل            . مخرمة

لـم يل  ال ع: الناس عنه األشـعار، وكـان يعتـذر منـها ويقـول        
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فكتـب يف   . ومل يكـن ذلـك لـه عـذرا        . أُتينا به فأمحله  . بالشعر
ولوا شعرا قـط، وأشـعار النـساء        السير أشعار الرجال الذين مل يق     

 مث جاوز ذلك إىل عـاد ومثـود، فكتـب هلـم             . عن الرجال  فضالً
 إمنـا هـو كـالم مؤلَّـف معقـود           .أشعارا كثرية، وليس بـشعر    

من محل هـذا الـشعر؟ ومـن        :  فيقول أفال يرجع إىل نفسه   . بقواف
فقُطـع دابـر   : "أداه منذ آالف السنني، واهللا تبارك وتعـاىل يقـول    

أي ال بقيـة هلـم، وقـال        ) 45/ سورة األنعام " (القوم الذين ظلموا  
/ سـورة الـنجم   " (ومثود فما أبقى  * وأنه أهلك عادا األوىل   : "أيضا
سـورة   ("فهل ترى هلـم مـن باقيـة؟       "، وقال يف عاد     )51 -50

أمل يأتكم نبأ الـذين مـن قـبلكم قـوم نـوحٍ         : "، وقال )8/ احلاقة
سـورة  " (وعاد ومثود والذين مـن بعـدهم، ال يعلمهـم إال اهللا؟           

أول مـن تكلـم بالعربيـة       : ؟ وقال يونس بن حبيـب     )9/ إبراهيم
. إمساعيلُ بـن إبـراهيم صـلوات اهللا عليهمـا         : ونسي لسان أبيه  

قـال  : ه مسع حممد بن علـي يقـول       أخربين مسمع بن عبد امللك أن     
: أبو عبد اهللا بن سالم، ال أدري أرفعـه أم ال، وأظنـه قـد رفعـه                

إمساعيـلُ ابـن إبـراهيم    : أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيـه      
وأخربين يونس عن أيب عمـرو بـن العـالء،          . صلوات اهللا عليهما  

ـ العرب كلـها و   : قال .  إمساعيـل إال حميـر وبقايـا جـرهم         دلَ
. وكذلك يروى أن إمساعيل بن إبراهيم جـاورهم وأصـهر إلـيهم           

ولكن العربية اليت عنى حممد بن علـي اللـسانُ الـذي نـزل بـه                
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القرآن وما تكلمت به العرب على عهد الـنيب صـلى اهللا عليـه،              
مل جيـاوز أبنـاُء نـزار يف        . وتلك عربية أخرى غري كالمنـا هـذا       

ومل يـذكر عـدنانَ   . صروا على معـد  أنسام وأشعارهم عدنانَ، اقت   
  :قال. جاهلي قط غري لبيد بن ربيعة الكاليب يف بيت واحد قاله

 ـواذلُـودون معـد فلْتزعك الع فإن مل جتد من دون عدنان والدا
وقد روِى لعباس بـن مـرداس الـسلَمي بيـت يف عـدنان           

  : قال
 كـّبـ عدنانَ الذين بن  وع  ردـمطْ مبذْحج حىت طُـردوا كل  واـتلع

والبيت مرِيب عند أيب عبد اهللا، فما فـوق عـدنان أمسـاء مل              
وإمنـا  . تؤخذ إال عن الكتب، واهللا أعلم ا، مل يذكرها عـريب قـط           

كان معد بإزاء موسى بن عمران صلى اهللا عليـه أو قبلـه قلـيال،               
فـنحن ال   . البعيـد وبني موسى وعاد ومثود الدهر الطويل واألمـد         

نيم يف النسب ما فوق عدنان، وال جند ألوليـة العـرب املعـروفني     ق
  ".شعرا، فكيف بعاد ومثود؟

وواضح أن ابن سالم يظن أن عادا ومثود كانتـا قبـل زمنـه         
لكن مثـود مل يكـن يفـصل        . بآالف السنني وأنه مل يبق منهما شىء      

أو أقـل، إذ  بينها وبني اإلسالم ىف الواقع أكثـر مـن ألـف سـنة           
يعود تاريخ الثموديني إىل ما قبل امليالد بعـدة قـرون، واسـتمروا             
بعده فترة، وكانوا يسكنون مدائن صاحل ومـا حوهلـا، وجـاء ىف             
القرآن الكرمي أم قد أخذم الرجفة، إال أـم رغـم هـذا قـد               

. د(خلّفوا لنا كثريا من النقـوش ىف بالدهـم وخـارج بالدهـم              
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 ممـا يـدل علـى أن        ،)111،  33/ اهلىالعصر اجل / شوقى ضيف 
فهم ابن سالم لآلية الكرمية اخلاصـة باستئـصاهلم مل يكـن فهمـا              

كذلك فاللغة الىت كتبـوا ـا نقوشـهم ال ختتلـف عـن              . سليما
العربية الفصحى كما نعرفها، اللـهم إال فيمـا ال يقـدم أو يـؤخر      

ـ           . حسبما رأينا  ن كما أن مثود على األقل تتلو تارخييـا إمساعيـل ب
إبراهيم وال تتقدمه كمـا سـبق إىل وهـم عاملنـا اجلليـل، إذ إن                
إبراهيم وإمساعيل إمنا سبقا ميالد السيد املـسيح بأزمـان طـوال،            
وليس بقرون قليلة كما هو احلال مع مثـود حـسبما عرفنـا قبـل             
قليل، فضال عن أنه ال يوجد فارق زمىن يذْكَر بـني مثـود وموسـى     

 أن مثـود    آنفًـا  سالم، فقـد قرأنـا       عليه السالم حسبما يقول ابن    
سبقت عيسى عليه السالم بعدة قرون، وهـو مـا يـصدق علـى              

كذلك فإمساعيل ال ميكـن أن يكـون هـو أول       . سيدنا موسى أيضا  
من تكلم العربية طبقا ملا يقوله ابـن سـالم، الـذى يـضيف مـع               
ذلك أنه عليه السالم قد نسى لغته األوىل لـصاحل لغـة الـضاد، إذ             

وكيف ينسى ذلك النىب الكـرمي لغتـه ويتخـذ لغـة            : السؤال هو 
أخرى إال إذا كانت هذه اللغة األخرى هلا وجـود آنـذاك، وهـو              
ما يعىن أا سابقة على نسيانه للغته؟ وهذه اللغة هـى لغـة زوجتـه      

أى أن اللسان العرىب كان موجـودا ىف ذلـك احلـني، ومل             . العربية
أى ( سـالم، فـالفرد      يكن إمساعيل أول من تكلم به كما قال ابـن         

ال ميكنه استحداث لغة مل تكن، ألن اللغـة حتتـاج إىل أزمـان             ) فرد
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وأزمان، وهى تنمو وتتطور وتتـسع وتتعقـد بالتـدريج ال دفعـة             
  . واحدة كما يوحى كالم ابن سالم رمحه اهللا

وعالوة على ذلك فقـد ورد اسـم عـدنان عنـد شـعراَء              
نـا اجلليـل واللـذين      آخرين غري الشاعرين اللـذين ذكرمهـا عامل       

جـواد علـى ىف أول الفـصل األربعـني          . تابعه فيما قاله عنهما د    
املفـصل ىف   : "مـن كتابـه   ") اللـسان العـرىب   "بعنوان  (بعد املائة   

ومن هـؤالء الـشعراء املهلـهل بـن         ". تاريخ العرب قبل اإلسالم   
ربيعة وليلى العفيفة وأمية بن أىب الـصلت، الـذين يقولـون علـى         

  :التواىل
 ـومةُ لَنـيت رِئاسـأَه ا كانلدنـ هين عن بلِ مدونَ القَبـائـان 

 ***   
 اـانَ أَسبــاب الرجلبين عدنـ تقْطَعوا   إِما يا بين اَألعمــاصِ

........    
 امِ تشميـر الوحىـلبين اَألعجـ شمروا  ! فُديتـم :انقُل لعدنـ

 ***  
فَـوا عن ن  همضنانَ أرا عدرِينــا  طُروكانـوا للقبــائل قاه 

للميداىن بيت شـعرى آخـر ورد فيـه         " جممع األمثال "وىف  
، نسبه املؤلف لعبد اهللا بن مهام أحـد بـين عبـد اهللا              "عدنان"اسم  

 عـزاه بن غطفان، مضيفا أنه ينـسب للنابغـة أيـضا، وهـو مـا         
هلذا األخـري فقـط، وإن كـان قـد          " بخزانة األد "البغدادى ىف   

إىل ) للمفـضل بـن سـلمة     " (الفـاخر "عاد فذكر أنه ينـسب ىف       
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االثنني مجيعا، مع حتديد الغطفـاىن بأنـه عبـد اهللا بـن همـارِق،               
  :ونصه

 وعوف يناجيهم، وذلكم جــلَلْ جهرةً عدنانَ   رب  من مبا انتهكوا 
ر املغـرىب هـذين     يورد الـوزي  " اإليناس بعلم األنساب  " وىف  

ىكْلالبيتني لسلمة بن قيس الع:  
 شتمه وقَصائـده قصيـر وقويل  مجدها  أَنّ   نهشالَ قَـذْيف سيبلغُ 
  ناشده ويصعد يف عك بن عدنان محجر دون  الفَورين  على  ويأَيت 

وباإلضافة إىل ذلك فقد مر بنا ما قاله عـدد مـن البـاحثني              
ن الشعر اجلاهلى الذى بـني أيـدينا ال ميكـن أن يكـون أول            من أ 

ما نظمته العرب من أشعار، بل ال بد أن تكون قـد سـبقته أشـعار         
أخرى على مدى زمىن طويل حىت اسـتوى الفـن الـشعرى علـى       

أما إىل أى مدى ميتـد هـذا الـزمن ىف املاضـى بالـضبط               . سوقه
احـث اإلتيـانَ مبـا      فعلمه عند اهللا، إذ مل يستطع حـىت اآلن أى ب          

  . يشفى ويكفى ىف هذا السبيل
وهذا كله من شأنه التخفيـف مـن خمـاوف ابـن سـالم              
والتهدئة من شكوكه الىت حنترمها رغـم كـل شـىء، إذ مل يكـن               
الرجل ىف تلك املخاوف وال ىف هذه الـشكوك صـاحب هـوى أو            
مأرب، بل كان يبغى البحث عن برد اليقني ىف جمال مـن جمـاالت              

علم، ومل يكن يقصد إحداث ضجيج مقعقع يلفـت إليـه األنظـار        ال
وال أن حيارب العرب واملسلمني بتـشكيكهم ىف كـل شـىء مـن           
تراثهم وحضارم كما يفعل بعض املستشرقني ومـن يعـدو الهثـا           
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علـى أنـىن، كمـا سـبق        . خلفهم مقلدا هلم ىف كل ما يفعلـون       
 ومثـود   التنبيه، ال أقـول إن األشـعار الـىت بلغتنـا عـن عـاد              

وأشباههما ال بد أن تكون صحيحة بالضرورة، بل كـل مـا أبغـى           
ما قيـل خبـصوص الـشك ىف        يقوله هو أننا ينبغى أن نعيد النظر ف       

  .الشعر اجلاهلى
وقـد كـان    . وهذه هى النقطة الىت أريـد أن أتناوهلـا اآلن         

ابن سالم هو أول من فصل القول من القـدماء ىف هـذه القـضية،               
ىف هذا الصدد مما أصـبح منطلَقـا ملـن جـاء            وإليك بعض ما قاله     

ـ   (بعده   للـشك ىف   ) ثني عربـا ومستـشرقني    دحمـوخباصة من ال
: قـال . بعضه أو كثري منه أو جلّـه أو كُلّـه         : شعر ما قبل اإلسالم   

وىف الشعر مصنوع مفتعـل موضـوع كـثري، ال خـري فيـه وال               "
مثـل  حجة ىف عربية وال أدب يـستفاد وال معـىن يـستخرج وال              

يضرب وال مديح رائع وال هجاء مقـذع وال فخـر معجِـب وال              
وقد تداوله قـوم مـن كتـاب إىل كتـاب، مل            . نسيب مستطرف 

ولـيس ألحـد    . يأخذوه عن أهل البادية ومل يعرضوه على العلمـاء        
إذا أمجع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطـال شـئ منـه أن              

ـ . يقبل من صحيفة وال يروى عن صحفى       د اختلـف العلمـاء     وق
بعد يف بعض الشعر كما اختلفـت يف سـائر األشـياء، فأمـا مـا                

  ". اتفقوا عليه فليس ألحد أن خيرج منه
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للشعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا أهـل         "مث مضى مؤكدا أن     
منـها مـا تثْقَفـه العـني،        : العلم كسائر أصناف العلم والصناعات    

، ومنـها مـا يثقفـه       ومنها ما تثقفه األذن، ومنها ما تثقفـه اليـد         
 ال تعرفـه بـصفة وال وزن        ،من ذلك اللؤلـؤ واليـاقوت     . اللسان

ومن ذلك اجلهبـذة بالـدينار والـدرهم،        . دون املعاينة ممن يبصره   
ال تعرف جودما بلون وال مس وال طـرازٍ وال وسـمٍ وال صـفة،          
ويعرفه الناقد عند املعاينـة فيعـرف بهرجهـا وزائفهـا وسـتوقها         

ومنه البصر بغريب النخـل، والبـصر بـأنواع املتـاع           . رغهاومفْ
وضروبه واختالف بالده مع تشابه لونـه ومـسه وذَرعـه حـىت             
يضاف كل صنف إىل بلده الـذي خـرج منـه، وكـذلك بـصر               

ناصعة اللون جيـدة الـشطب نقيـة       : الرقيق فتوصف اجلارية فيقال   
اردة الثغر حسنة العني واألنف جيـدة النـهود ظريفـة اللـسان و            

الشعر، فتكون يف هذه الصفة مبئة دينـار ومبـئىت دينـار، وتكـون          
         زِأخرى بألف دينار وأكثر وال جيـد واصـفها م ا علـى هـذه     يـد

نان لـني الظهـر شـديد       خفيف الع : وتوصف الدابة فيقال  . الصفة
ى السن نقى مـن العيـوب فيكـون خبمـسني دينـارا أو         تاحلافر فَ 

. نار وأكثر، وتكـون هـذه صـفتها       حنوها، وتكون أخرى مبئىت دي    
ـ   إنـه لنـدى احلَ    : ويقال للرجل واملرأة ىف القراءة والغناء      لّ لْـق طَ

الصوت طويل النفَس مـصيب للَّحـن، ويوصـف اآلخـر ـذه             
الصفة، وبينهما بون بعيد، يعـرف ذلـك العلمـاء عنـد املعاينـة              
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   ـ واالستماع له بال صفة ينتهى إليهـا وال علـم ي إنّ و. ف عليـه وقَ
كثرة املدارسة لتعدي علي العلم به، فكذلك الـشعر يعلمـه أهـل             

  ".العلم به
مث يضرب على ذلـك بعـض األمثلـة مـن واقـع احليـاة           

قال خالد بن يزيد الباهلى خللـف بـن حيـان           : قال حممد : "األدبية
بـأى  : أىب حمرز، وكان خالد حسن العلم بالـشعر يرويـه ويقولـه    

     هذه األشعار اليت ت ى؟ قال له  شئ تردوهـل فيهـا مـا تعلـم        : ر
أفـتعلم يف النـاس     : قـال . نعم: أنت أنه مصنوع ال خري فيه؟ قال      

فـال تنكـر أن يعلمـوا       : قال. نعم: من هو أعلم بالشعر منك؟ قال     
إذا مسعـت أنـا     : وقال قائل خللـف   . من ذلك أكثر مما تعلمه أنت     

: قـال ! بالشعر أستحسنه فما أباىل ما قلت أنت فيـه وأصـحابك          
إذا أخذت درمها فاستحسنته فقال لك الـصراف إنـه ردئ، فهـل        

  ".ينفعك استحسانك إياه؟
ويبدو أن ابن سالم يتصور أن الـشعر الـصحيح ال بـد أن              
يكون شعرا جيدا مـن الناحيـة الفنيـة واملـضمونية بالـضرورة،             

ال خـري  "وهذا ما يوحى به قوله عما ال يطمئن له مـن شـعر إنـه           
ة وال أدب يستفاد وال معـىن يـستخرج وال          فيه وال حجة ىف عربي    

مثل يضرب وال مديح رائع وال هجاء مقـذع وال فخـر معجـب              
، مـع أنـه ال تـالزم البتـة بـني الـشعر              "وال نسيب مستطرف  

الصحيح من جهة واجلودة الفنية والفائـدة اخللقيـة واالجتماعيـة           
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 الفـن واملـضمون     تفاهـة من جهة أخرى، وال بني الشعر املزيف و       
أما قوله، عـن بعـض مـا كـان     . وهذا مما يعرفه كل أحد  كذلك،  

يتداول على أيامه من شعر ال ترتاح نفسه لـه وال يـرى صـحته،               
قد تداوله قوم من كتاب إىل كتـاب، مل يأخـذوه عـن أهـل               "إنه  

فقد ميكـن التعقيـب عليـه بـأن     " البادية ومل يعرضوه على العلماء  
نتـهى هـو أيـضا بعـد     الشعر املروى عن أهل البادية ال بـد أن ي      

ذلك إىل التقييد ىف الـورق، فليـست الكتابـة إذن عـارا علـى               
النصوص الشعرية وال على من يأخـذ ـا، وال ينبغـى مـن مث أن           
تتخذ تكَأَةً لرفض شىء مـن تلـك النـصوص إال إذا قـام دليـل         

كمـا أن روايـة األعـراب لـشىء         . قاطع على أنه زائف مصنوع    
ا برهانا على صحته، إذ البـدو بـشر         من الشعر ليست ىف حد ذا     

من البشر ىف اية املطاف، جيوز عليهم الكـذب والـصدق مجيعـا،           
ويقع منهم التزييف كما يقـع منـهم التحقيـق، وفـيهم األمـني              

مث هـل   . الذى يطْمأَنّ له واخلائن الذى يجفَل منـه وال يوثـق بـه            
املـدن؟  العرب كلهم أبناء بادية؟ أمل يكن فيهم مـن يـسكن            كان  

أمل يكن بني سكان املدن هؤالء شعراء؟ بلى كـان بينـهم شـعراء،              
وابن سالم نفسه قـد أفـرد لـشعراء مكـة ويثـرب والطـائف               
والبحرين قسما خاصا من كتابه الذى حنن بصدده، عـالوة علـى            
من كان يعيش منهم ىف بالطَىِ احلرية والغـساسنة، فكيـف نـسى             

 الـشعر الـصحيح مـن       هذا حني اشترط أن يكـون     عاملنا اجلليل   
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رواية البدو، والبدو وحدهم؟ وهـذا أكـرب دليـل علـى أن مـا               
زعمه كليمان هوار من أن املدن العربيـة ىف ذلـك احلـني كانـت          
من شدة االشتغال بالتجارة حبيـث مل تكـن هنـاك أيـة فرصـة                

هـو كـالم ال يؤبـه بـه البتـة           فيهـا   لترعرع اإلبـداع األدىب     
)Clément Huart, A History of Arabic 

Literature, P.6 .(     وفوق هذا أمل يكـن بـني العـرب مـن
يعتمد على الكتابة ىف رواية الـشعر اجلـاهلى؟ مث ملـاذا ننـسى أن           
كثريا جدا من البدو العرب قـد انتقلـوا إىل العـيش ىف أمـصار               

 أفـإن تغـريت     ؟البالد املفتوحة وأصبحوا ذا من سـكان املـدن        
هم وال يوثَـق عندئـذ مبـا        مساكنهم ينبغى أن يتغري احلكـم علـي       

  يروونه من شعر اجلاهليني؟ 
أما حديث ابن سالم عن قدرة العلماء املطلقـة علـى فـرز             
صحيح الشعر اجلاهلى من زائفه مبجرد النظـر فيـه ففيـه مبالغـة              
كبرية رغم معرفتنا بقيمـة التخـصص وضـرورته، إذ إن أحكـام             

ن تكـون  العلماء الىت تكلم عنها ابن سـالم هنـا ال تزيـد عـن أ         
أحكاما انطباعيـة، ومعـروف مـا ميكـن أن يعتـرى األحكـام              
االنطباعية من فـساد مهمـا علـت درجـة صـاحبها ىف العلـم               

مـن الرجـوع إىل القواعـد       للعـامل   ومن هنا كان ال بد      . واخلربة
القـارئ عـن طريـق     املرعية عند أهل كـل صـناعة، وتعريـف          

ا الـنص   د عليها ىف احلكـم علـى هـذ        التطبيق العملى كيف اعتم   



 38

الشعرى أو ذاك، وسوق الرباهني الىت تدل على مـا يقـول حـىت              
تكون أمام الباحث الفرصة لتمحيص ما يقـرأ، ومـن مث قبولـه أو              
رفضه عن بينة، وهو ما مل يفعله ابن سالم لألسـف ىف كـثري مـن                
احلاالت كما ىف النص الذى نناقشه اآلن والـذى ينـسب للعلمـاء          

ل، أو مل يوفَّـق فيـه ىف بعـض          قدرات خارقـة ال تعـرف الفـش       
احلاالت األخرى كما رأينا ىف حديثه عما ينسب لعاد ومثـود مـن              

إن كالم ابن سالم هنا ليشبه قول مـن يـرى أن الطبيـب              . أشعار
ليس ىف حاجـة إىل حتلـيالت وال أشـعة وال إىل الكـشف علـى                

. املريض، بل يكفيه أن يلقى نظرة عليه فيعرف للتو ما يعـاىن منـه             
و ما يتسبب ىف وقوع كوارث كان من املمكـن تـدارك كـثري              وه

منها وجتنب نسبة غري قليلة من حاالت الوفـاة أو تفـاقم املـرض              
لدرجة خارجة عن السيطرة مـثال لـو أن الطبيـب طـامن مـن               

وكـم كـان يـونس      . غُلَوائه ىف الثقة بعلمه وخربته بعض الـشىء       
لـو كـان أحـد    : "مصادقا ىف قوله التاىل الذى استشهد به ابن سال     

ينبغى أن يؤخذ بقوله كله ىف شئ واحـد كـان ينبغـى لقـول أىب                
ولكـن لـيس أحـد إال       . عمرو بن العالء ىف العربية أن يؤخذ كله       

كما أنـه هـو نفـسه حيكـم علـى           ". وأنت آخذ من قوله وتارك    
اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس النـاس ببيـت         : "خلَف األمحر قائال  

نا عنـه خـربا أو أنـشدنا        ا ال نباىل إذا أخذْ    كن. شعر وأصدقه لسانا  
، مـع أن خلَفًـا هـذا مـتهم لـدى            "ال نسمعه من صاحبه   شعرا أ 
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فمـا القـول ىف   . بعض العلماء اآلخرين بأنه وضاع كـبري للـشعر       
هذا؟ أليس هذا دلـيال آخـر علـى أن مـسألة معرفـة العلمـاء             

مـسألة  بالشعر اجلاهلى ومقدرم على متييز صحيحه مـن ملفَّقـه           
نسبية؟ وإال فلماذا اختلفوا ىف احلكم علـى خلَـف األمحـر إذن إذا     
كانت أحكامهم ال خير منها املـاء كمـا يريـدنا ابـن سـالم أن                

  نصدق؟
 ليس ذلك فقط، بل ها هو ذا ابن سالم نفـسه خيربنـا بـأن       
االختالف بني املختصني برواية الـشعر اجلـاهلى كـان شـديدا،            

فعـه إىل االقتـصار علـى بعـض ذلـك           وأن هذا االختالف قد د    
وقـد اختلـف النـاس      : "الشعر وأصحابه دون الـبعض اآلخـر      

والرواة فيهم فنظر قوم من أهل العلم بالـشعر والنفـاذ ىف كـالم              
العرب والعلم بالعربيـة إذا اختلفـت الـرواة فقـالوا بـآرائهم،             

وال يقْنِع النـاس مـع ذلـك إال الروايـةُ          . وقالت العشائر بأهوائها  
ن تقدم، فاقتصرنا من الفحول املشهورين على أربعـني شـاعرا            عم

فألّفنا من تـشابه شـعره منـهم إىل نظرائـه فوجـدناهم عـشر               
أمـا قولـه عـن      ". طبقات، أربعةُ رهط كلُّ طبقة متكافئني معتدلني      

وكان ممن أفسد الشعر وهجنـه ومحـل كـل غُثَـاء            : "ابن إسحاق 
مـة بـن املطلـب بـن        منه حممد بن إسحاق بن يسار موىل آل خمر        

ال : قـال الزهـرى   . عبد مناف، وكان من علماء النـاس بالـسير        
   لْيزال ىف الناس عمة     مرخوكـان أكثـر علمـه      .  ما بقى موىل آل م
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باملغازي والسري وغري ذلك، فقبل النـاس عنـه األشـعار، وكـان             
ومل يكـن   . أُتينا بـه فأمحلـه    . ال علم ىل بالشعر   : يعتذر منها ويقول  

فكتب يف السري أشـعار الرجـال الـذين مل يقولـوا         . ه عذرا ذلك ل 
 مث جـاوز ذلـك إىل       .شعرا قط وأشعار النساء فضال عن الرجـال       

إمنـا هـو كـالم     . عاد ومثود فكتب هلم أشعارا كثرية، وليس بشعر       
  فأرى أن فيه جتنيا عليـه، إذ كيـف الـسبيل         " مؤلف معقود بقواف

 هنـا مل يقولـوا شـعرا        إىل معرفة أن الرجال والنساء املـذكورين      
قط؟ احلق أن ذلك أمـر حيتـاج إىل دليـل، وخباصـة أن أمامنـا                
أشعارا تنسب هلم، ونفيها عنهم هـو الـذى حيتـاج إىل برهـان،              
وأين هذا الربهان؟ مث إن عاملنا اجلليل يؤكد أنـه قـد ضـاع مـن                
الشعر العرىب الكثري والكثري، وهو ما كان ينبغـى أن حيجـزه عـن              

ـ   ! طالق مثل تلك األحكـام    التسرع ىف إ    ال أقـصد أن     ىنعلـى أن
كل ما أورده ابن إسحاق ىف السرية النبوية مـن أشـعار صـحيح              

ن األمـر ال ينبغـى أن يقْطَـع         إال ريب فيه، بل قُصارى ما أقـول         
مث إنـىن ال أفهـم علـى        . فيه بتلك السهولة الىت ينتحيها ابن سالم      

لـسرية لعـاد ومثـود      أى أساس حكَم على األشعار املنـسوبة ىف ا        
أمل يكـن أحـرى     . بأا جمرد كالم معقود بقواف وليـست شـعرا        

به أن يورد لنا احليثيات الىت نفى ـا عـن هـذا الـشعر اجلـودة        
 عليها جمرد دخوله ميدان هـذا الفـن؟ ومـرة           الفنية، بل أنكر بناءً   
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أخرى هل ال بد أن يكون كل شعرٍ صـحيحٍ جيـدا مـن الناحيـة          
  الفنية؟

إن الشعر اجلاهلى كان غزيـرا شـديد الغـزارة،          وهو يقول   
جاء اإلسالم فتشاغلت عنـه العـرب وتـشاغلوا باجلهـاد           "لكن  

فلمـا كثـر    . وغزو فارس والروم ولَهت عـن الـشعر وروايتـه         
اإلسالم وجاءت الفتوح واطمأنـت العـرب باألمـصار راجعـوا           

، رواية الشعر فلم يؤولُوا إىل ديوان مـدون وال كتـابٍ مكتـوب            
وأَلْفَوا ذلك وقد هلك من العرب مـن هلـك بـاملوت والقتـل،              

وقـد كـان عنـد      . فحفظوا أقل ذلك، وذهب عليهم منه كـثري       
النعمان بن املنذر منه ديوانٌ فيه أشعار الفحـول ومـا مـدح هـو               

قـال  . وأهل بيته به، صار ذلك إىل بـىن مـروان أو صـار منـه              
كْـر أيامهـا ومآثرهـا      فلما راجعت العرب روايةَ الشعر وذ     : يونس

استقلّ بعض العشائر شـعر شـعرائهم ومـا ذهـب مـن ذكـر               
وقائعهم، وكان قـوم قَلََّـت وقـائعهم وأشـعارهم فـأرادوا أن             
يلحقوا مبن له الوقائع واألشعار فقالوا علـى ألـسنة شـعرائهم، مث             

ولـيس يـشكل    . كانت الرواة بعد فزادوا ىف األشعار الىت قيلـت        
دة الـرواة وال مـا وضـعوا وال مـا وضـع          على أهل العلم زيـا    

املولَّدون، وإمنا عضل م أن يقول الرجل مـن أهـل الباديـة مـن       
ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولـدهم فيـشكل ذلـك بعـض              

أخربىن أبـو عبيـدة أن ابـن داوود بـن        : قال ابن سالم  . اإلشكال
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البـدوى مـن    متمم بن نويرة قَدم البصرةَ ىف بعض ما يقْـدم لـه             
اجلَلَب واملرية فرتل النحيت، فأتيته أنـا وابـن نـوح العطـاردى             

. فسألناه عن شعر أبيه متمم، وقمنا لـه حباجتـه وكفينـاه ضـيعته           
فلما نفد شعر أبيه جعل يزيـد ىف األشـعار ويـصنعها لنـا، وإذا               
كالم دون كالم متمم، وإذا هـو حيتـذى علـى كالمـه فيـذكر             

فلمـا تـواىل    . تمم والوقائع الـىت شـهدها     املواضع الىت ذكرها م   
 من مجع أشـعار العـرب وسـاق         لَوكان أو . ذلك علمنا أنه يفتعله   

 الراوية، وكان غري موثوق به     أحاديثها محاد  .  وكـان يـ ن ل شـعر   ح
قـال ابـن    . الرجل غريه وينحله غري شـعره ويزيـد يف األشـعار          

رة قـدم محـاد البـص   : أخربىن أبو عبيدة عن يـونس، قـال   : سالم
فعـاد  . ما أطـرفتىن شـيئا    : على بالل بن أىب بردة وهو عليها فقال       

.  مـديح أىب موسـى     ،إليه فأنشده القصيدة الىت يف شـعر احلطيئـة        
ميدح احلطيئةُ أبا موسـى ال أعلـم بـه، وأنـا أروى             ! وحيك: قال

: قـال ابـن سـالم     . شعر احلطيئة؟ ولكن دعها تذهب يف النـاس       
: د بـن وهـب الثقفـى، قـال        أخربىن أبو عبيدة عن عمر بن سعي      

: كان محاد ىل صديقًا ملْطفًا فعرض على ما قبله يومـا، فقلـت لـه              
ى لَمفـأَ . أَملِ على قصيدة ألخواىل بىن سـعد بـن مالـك لطَرفـة            

على:  
 هـت غُـدوةً إبلُـولـذاك زم د منتقَلُـهـإن اخلليــط أَجـ
 هذلُلُ مطيهم   ى صعـابدـته ب قد سندواـعهدى م ىف النقْ
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العجـب ممـن    : ومسعت يونس يقـول   . وهي ألعشى مهدان  
  ".وكان يكْذب ويلْحن ويكِْسر. يأخذ عن محاد

وكالم ابن سالم عن تشاغل العرب عـن الـشعر باإلسـالم            
واجلهاد والفتوح معناه أوال أن العرب كـانوا مجيعـا جماهـدين ال             

ه أحـد، وهـذا بطبيعـة احلـال غـري           يستقر منهم ىف بلده وال بيت     
 إمنا كان بعضهم جياهـد، وبعـضهم يتـاجر، وبعـضهم            .صحيح

يزرع، وبعضهم يـصنع، وبعـضهم يرعـى، وبعـضهم يعلّـم أو             
ومعنـاه ثانيـا    .  كما هو احلال ىف أى جمتمـع آخـر          إخل... يتعلم
 يقولون الشعر مـا دامـوا ال يروونـه، إذ الروايـة             عادوا ال أم  

لكننا ننظـر فنجـد أـم       . ا على احلرج من النظْم    أسهل وأقل بعثً  
ظلوا يقولون الشعر حىت على أيام النىب عليـه الـسالم، وىف أثنـاء              

. وهناك شعر جِد كثريٍ قيل فيها كمـا نعـرف مجيعـا           . الفتوح ذاا 
بل إن الرسول عليه السالم كـان يقـرب إليـه بعـض شـعراء               

ب عـن الـدين اجلديـد       املسلمني وحيثهم على قول الشعر ىف الـذَّ       
، وروح  )أى القرشـيني  (هـم   جهاُ: ويشجعهم، فكان يقول حلسان   

فكيف يقال إذن إن اإلسالم قد شـغل العـرب عـن        . القدس معك 
    رواية الشعر، حىت إذا انتهوالكـالم هنـا باملناسـبة      (ا من الفتوح    و

ورجعـوا إىل   !) مضطرب، وكأن اجلهاد شىء آخر غـري الفتـوح        
ا حيفظونه من األشعار وجـدوا أـم قـد نـسوا            أنفسهم وما كانو  

نصيبا كبريا جدا منها؟ وبالنسبة البن متمم بن نـويرة هـل يعقـل              
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أن يأخذ ىف ارجتال تلك األشعار الكثرية املتتابعة الـىت تـشبه شـعر             
جده ذه السهولة كما يفْهم من الرواية اخلاصـة بـذلك؟ مث ملـاذا            

 شـعر مـتمم علـى       يصنع ذلك يا ترى؟ وهل شـرط أن يكـون         
مستوى واحد من املتانة والرواء؟ أليس مـن الطبيعـى أن يتفـاوت       
شعر الشاعر فيكون بعضه قويا متينا، واآلخـر دون ذلـك، كمـا             
هو احلال حىت ىف شعر شـاعر عبقـرى مثـل املتـنىب، إذ جنـد ىف        
ديوانه مقطوعات وقصائد ال ترتفـع إىل مـستوى شـعره اآلخـر             

كـافور وىف الـتغىن مبفـاخره وأحزانـه        الرائع ىف سيف الدولـة و     
. الذاتية؟ وقل مثل ذلك ىف شـعر أمـري الـشعراء أمحـد شـوقى              

وهذان جمرد مثالني اثنني ال غري، وإال فمعـروف عنـد املـشتغلني             
  .باألدب والنقد أن ذلك ينطبق على سائر الشعراء

 أما بالنسبة  حلماد وما اشتهر به مـن كـذب وحنـل فـإىن              
كان محاد على هذه الـشاكلة مـن االشـتهار          إذا  : أتساءل بدورى 

بالنحل والتلفيق، وكذلك باللحن والكسر فوق البيعـة مبـا يعـىن            
أنه مـن الـشعر ال ىف العـري وال ىف الـنفري، فمـا الـذى كـان            
يضطرهم إىل اللجوء إليه دائمـا وسـؤاله عمـا ىف جعبتـه مـن               
جديد؟ مث هل من احلتم الالزب أن يعـرف بـالل بـن أىب بـردة                

 شعر احلطيئة، أو كانت ذاكرته قرصـا مـدجما سـجل عليـه              كل
كل شعر الشاعر اهلجاء فال ينـد عنـها شـاردة وال واردة مـن               
ذلك الشعر؟ كذلك أليس من حقنـا أن نـسمع رد املتـهم علـى               



 45

التهمة املوجهة إليه؟ لكن لألسف تسكت الرواية عنـد هـذا احلـد      
مث مـن يـا تـرى       ! هفال تعطى املسكني الفرصة إلبداء وجهة نظـر       

أنبأ الناس مبا دار بني بالل ومحاد مـن حـوار واتفاقهمـا ىف ايـة                
األمر على ترك القصيدة املزيفة تذيع ىف النـاس؟ إن أيـا منـهما ال               
ميكن أن يكون هو من روى القصة، وإال لكان كمـن حيفـر قـربه               

كما أنه مل يكن هناك إال مها وحدمها كـيال يقـول قائـل إن               . بيده
أما لـو افترضـنا بعـد ذلـك         . ثالثا هو الذى فضح األمر    شخصا  

كله أنْ قد كان هناك شخص ثالـث، فإمـا مل يكونـا ليجـرؤا               
على قول هذا الكالم مبسمع منـه حـىت ال يـشوها صـورما ىف               

أن املدائىن كان ينـسب القـصيدة املـذكورة         " األغاىن"وىف  . عينه
ـ        ! للحطيئة فعال  ذا هـو نـص     فما الذى ميكن أن نقوله هنـا؟ وه

وذكر املدائين أن احلطيئة قـال هـذه القـصيدة يف أيب            ": "األغاىن"
: قاهلا فيه وقد مجع جيـشا للغـزو فأنـشده         . موسى، وأا صحيحة  

"مجعت      وذكـر البـتني وبينـهما هـذا         " من عامرٍ فيه ومن أسـد ،
  :البيت وهو

 "مِبسطا بوائلٍ رهط ذي اجلدين  فـما رضيتهم حىت رفَدتهمـو
مث هل يقدح خطأ محاد ىف نـسبة قـصيدة أعـشى مهـدان              
لطَرفة ىف أمانته بالضرورة؟ أال ميكن أن تكـون املـشكلة مـشكلة             
ذاكرة ال مشكلة ضمري؟ وهل هذا هو الـنص الـشعرى الوحيـد             
الذى أحاط به اخلالف حول نسبته لصاحبه حـىت نـذهب فنعلـق             
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ـ          ة النظـر  املشنقة حلماد؟ ومرة أخـرى جنـد أنفـسنا أمـام وجه
             ـرحـرِس فلـم ياخلاصة بأحد الطرفني دون اآلخر، وكأن محادا خ

وأيـن هـذا؟ وعجيـب أن يقـال ىف         . جوابا وسلّم مبا قيل ىف حقه     
هكـذا دون إبـداء     : محاد إنه كان ينحـل شـعر الرجـل غـريه          

ترى ملاذا كان يفعـل ذلـك؟ أكـان مـصابا بلُوثَـة ىف              . األسباب
ه خبـداع النـاس وإنفـاق وقتـه     عقله جتعله يتربع من تلقاء نفـس      

 أن يقـال إنـه كـان        هذا؟ وأعجب من    "هللا ىف هللا  "وجهده ىف ذلك    
يزيد ىف األشعار رغم ما اتهِم به ىف ذات الوقـت مـن أنـه كـان                 

لكـن مـا القـول ىف الـذين     ! يا له من أمحق  . يلحن ويكسر الشعر  
كانوا يصرون بعد هذا كله على البحث عنده دائمـا عـن اجلديـد      

عر؟ أليسوا مثله محقى بل أَعرق منـه ىف احلماقـة وأَوغَـل؟             ىف الش 
وأعجب من هذا وذاك أن يلقَّب هذا الكـذاب الوضـاع اخلـاىل             

ـ    ؟ إن مثل هذا اللقـب لـيس لـه          "الراوية"من املوهبة الشعرية بـ
ىف الواقع من معىن إال أم كـانوا حيترمـون روايتـه ويقـدروا              

أن املفـضل  " األغـاىن "وىف "! راويـة  "حىت إم مل يروا فيه إال أنـه  
رجل عـارف بلغـات العـرب وأشـعارها         "الضبى قد وصفه بأنه     

ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فال يزال يقـول الـشعر يـشبِه بـه             
مذهب رجل ويدخله ىف شعره ويحمـل ذلـك عنـه ىف اآلفـاق               

 أى أنه كـان عاملـا بالـشعر ذا بـصرية          ". فتختلط أشعار القدماء  
نقدية عجيبة فيه وصاحب موهبـة وبراعـة ىف التقليـد ومقـدرة             
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على خلط األمور حىت لتتـداخل األشـعار الـصحيحة والزائفـة            
فمـن نـصدق يـا تـرى؟        . على يديه فال مييز بينها إال عاملٌ خريت       

أنصدق من يرميه باجلهل الفـاحش بالـشعر وبـاللحن والكـسر            
هبـذ الـذى ال   فيه، أم نصدق من يـصوره بـصورة العبقـرى اجل         

  يعجزه ىف هذا امليدان شىء؟
مفَادمهـا  " األغـاىن " وهناك خربان آخران غريبان عنـه ىف        

أنه بقى يكذب على الناس ويضع هلـم الـشعر اجلـاهلى املنحـول      
على مدى عشرات السنني، على األقل من أيـام اخلليفـة األمـوى             

 الذى جنح ىف امتحان عقده لـه كـى يتثبـت أنـه            (الوليد بن يزيد    
حيفظ فعال ملن ال يعرفهم من الشعراء مائـة قـصيدة علـى كـل                

حىت عصر املهـدى ثـاىن خلفـاء بـىن        ) حرف من حروف األلفباء   
العباس حني اكتشف تالعبه فنادى ىف النـاس أال يقبلـوا روايتـه،             
وكأن الدولة اإلسالمية كان من مهامهـا نقـد األدب والكـشف            

ـ    ! عن الشعر املنحول   ل الرجـل يـضحك   فهل يقبل العقـل أن يظ
على ذقون العرب كل هاتيـك العـشرات مـن الـسنني دون أن              
يكشفه أحد قبل املهدى العباسى، وكأنه يتعامـل مـع أمـة مـن              
األفدام األغتام البائسني؟ وأخريا وليس آخـرا جنـد ابـن سـالم             
يبدأ كالمه قائال إن الشعر العرىب مل يعرف غري الروايـة الـشفوية،             

ه كان هناك قسط كـبري منـه مقيـد ىف           ليعود فيضيف بعد قليل أن    
ديوان عند النعمان بـن املنـذر وانتـهى مطافـه إىل أيـدى بـىن               



 48

وذلك القـسط، حـسب كالمـه، هـو أفـضل الـشعر         . مروان
اجلاهلى من الناحية الفنية ألنـه شـعر الفحـول ومـن مـدحوا              

  ! وهذا تناقض واضح. النعمان وأسرته
خلطيـب أن  ألىب بكـر بـن ا   " تاريخ بغـداد  "كذلك نقرأ ىف    

أبا عمرو الشيباىن، وهو أيضا راويةٌ كوىفٌّ كحمـاد، كـان جيمـع             
شعر القبائل حىت إذا انتهى من شعر إحداها كتب مـصحفا خبطـه             

ومع هذا فقد كـان خـصومه يتهمونـه     . ووضعه ىف مسجد الكوفة   
. بالسرف ىف شرب اخلمر رغـم إقـرارهم بأنـه ثقـة ىف روايتـه              

 الظـن أنـه كـان يـؤجر نفـسه           وأكرب: "ويعلق طه حسني قائال   
طـه  " (للقبائل، جيمع لكل واحدة منها شعرا يـضيفه إىل شـعرائها          

، وهو ما يعـىن أن مـن البـشر          )171/ ىف األدب اجلاهلى  / حسني
ولو طارت، ومنهم طه حـسني، فهـا هـو          " عرتة: "من يظل يقول  

ذا الشيباىن قد اجتمع خصومه وأنصاره على توثيقـه، بيـد أن طـه        
ه العجب، فيتهم الرجل بأنه كـان يؤلـف الـشعر           حسني ال يعجب  

أمـا مـن أيـن أتـى طـه         . وينسبه إىل شعراء القبائل الىت تدفع له      
حسني ذا الكالم، فينبغى أيها القارئ أن ختـر علـى مـا يقولـه               

وعجيـب أن يـسرف   . ساجدا موافقا وال تسأل مثل هذا الـسؤال       
لـه  طه حسني ىف الشك ىف الشعر اجلـاهلى حـىت ليـزعم أنـه ك              

تقريبـا مــصنوع صــنعا، حاطبــا هكــذا ىف حبــل مرجليــوث  
املستشرق الربيطاىن اخلبيث مع بعض الـتالوين الـىت ال تقـدم وال             
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تؤخر، مث يصدق دون أدىن تفكري أو حماولة ىف التثبـت أيـة روايـة              
تشكك ىف علماء املـسلمني، بـل خيتـرع لبعـضهم االامـات             

  !كنياختراعا كما رأينا ىف حالة الشيباىن املس
أيا ما يكن األمر فإن مـا قالـه ابـن سـالم، وهـو أكثـر           
املؤلفني العرب القدماء مشوال وتفـصيال ىف احلـديث عـن النحـل           
واالنتحال ىف الشعر اجلاهلى، ال يعد شـيئا إىل جانـب مـا كتبـه               
املستشرق الربيطاىن ديفيد صـمويل مرجليـوث ىف حبثـه الـذى            

آلسـيوية امللكيـة بعنـوان      م من الة ا   1925نشره ىف عدد يوليه     
"The Origins of Arabic Poetry" والــذى ،

انقض فيه على الشعر اجلاهلى ينفيه كله نفيا باتـا ال يقبـل نقـضا               
وال إبراما، ويتهم العلماء العرب ىف العـصر العباسـى بـأم قـد              

. صنعوا ذلك الشعر صناعة ولفقوا له أمساء شـعراء فـوق البيعـة            
 فردد مقولتـه تلـك العجيبـة حـذْوك          وجاء على إثره طه حسني    

النعل بالنعل، اللهم إال بعض اخليوط الرفيعـة الـىت ال تـذْكَر، إذ              
كل ما هنالك أنه، ىف الوقـت الـذى يـزعم فيـه مرجليـوث أن           

الشعر اجلاهلى منحول زائف، فإن طـه حـسني حيـاول أن            " كل"
أمـا  ". جلّـه، إن مل يكـن كلـه       : "يبدو مستقال عن متبوعه فيقول    

فيما عدا ذلك فقد أخذ طـه حـسني مـن املستـشرق الربيطـاىن          
وعبثا حياول أنـصار طـه حـسني تربئتـه          . املوتور أدلته واجتاه حبثه   

واالدعاء بأنه مل يأخذ شـيئا مـن مرجليـوث، رغـم أن الـدالئل           
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والشواهد مجيعها تنطق بأقوى لسان بأنه إمنـا أغـار علـى حبـث              
التزاويـق واحلـذلقات    مرجليوث إغارة شاملة، وإن وشاه بـبعض        

بـل إن مرجليـوث     . الىت ظن أا ميكن أن تغطـى علـى سـرقته          
 فكرتـه زاعمـا أن      ناهـب نفسه قد اشترك ىف اللعبة مدافعا عـن         

ا مالبحثني قد صدرا تقريبا ىف وقت واحـد، بينمـا يفـصل بينـه             
عشرة أشهر كاملة، كما أن طه حسني ىف كـل مـا كتـب قبـل                

 كـان يتحـدث عـن شـعر         ذلك التاريخ من مقـاالت وكُتـبٍ      
بـل إنـه ىف آخـر مـا         . اجلاهلية حديث املطمئن له متام االطمئنان     

كتب ىف هذا املوضوع قبل مرجليوث، وكـان ذلـك ىف الفـصل             
صـدوره صـدور    ، الـذى سـبق      "قادة الفكر : "األول من كتابه  

م علـى وجـه     1925ىف إبريـل    (حبث مرجليوث بشهرين تقريبا     
وأشـعارها أساسـا حلـضارة      ، قد جعل مـن اجلاهليـة        )التحديد

اإلسالم، مؤكدا أنه لوال هذه األشعار وأصحاا ما كـان اخللفـاء            
وقد أحلَّ علـى هـذه الفكـرة إحلاحـا     . والعلماء والقواد املسلمون 

بعـض البـاحثني األوربـيني           كبري ا، ىف الوقت الذى ذكر معها شك
ت   : "وهذا نـص عبارتـه    . ثني ىف وجود هومريوس   احملد  ـالَمقـوم  ع

احلياة العربية ىف بداوة العـرب وأول عهـدهم باإلسـالم؟ علـى             
هل كانت توجد احلضارة اإلسالمية الـىت ظهـر فيهـا           !... الشعر

من ظهر من اخللفـاء والعلمـاء وأفـذاذ الرجـال لـو مل توجـد                
البداوة العربية الىت سيطر عليها امرؤ القـيس والنابغـة واألعـشى            
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نبخـسهم أقـدارهم وال نعـرف هلـم         وغريهم من الشعراء الذين     
). 11 -10/ دار املعـارف مبـصر    / 9ط/ قادة الفكـر  " (حقهم؟

لكنه ما إن ظهر حبـث مرجليـوث ووصـل إىل أيـدى البـاحثني            
والعلماء ىف مصر حىت رأيناه ينتكس علـى رأسـه وينقلـب مائـة              
ومثانني درجة مرددا عكس ما كان يـردده طـوال تلـك الـسنني             

ـ      ـ         الىت أربت على اخلمس ع هشرة سـنة منـذ أول مقـال وجدت 
يتناول فيه الكالم عن الشعر اجلاهلى كمـا وضـحت ىف حبـث ىل              
كتبته منذ أكثر من سبع عشرة سنة ونشرته علـى املـشباك منـذ              

سـرقة  : نظرية طه حسني ىف الشعر اجلـاهلى      "عدة سنوات بعنوان    
  ".أم ملكية صحيحة؟

وقد عقـدت لبحثَـى طـه حـسني ومرجليـوث دراسـة             
ستفيضة قارنت فيها بينـهما وانتـهيت إىل أن الـدكتور طـه مل              م

يأت بشىء أساسى غري مـا قالـه املستـشرق الربيطـاىن، وهـذه              
معركة الـشعر اجلـاهلى بـني    : "الدراسة متاحة ملن يريدها ىف كتاىب   

فكالمها ينفى الـشعر اجلـاهلى كلـه، وإن         ": الرافعى وطه حسني  
 بعـض ذلـك الـشعر       تظاهر طه حسني بأن من املمكن أن يكـون        

لكنها صحة نظرية ألنـه ىف ذات الوقـت حيـرص علـى       . صحيحا
إثارة الريبة ىف ذلك الشعر مجيعه متحججـا بأنـه جيـرى ىف ذلـك         
على الشك املنهجى الذى ينـسب للفيلـسوف الفرنـسى رينيـه            
ديكارت، وهو ما بينت أنه ال أساس له مـن الـصحة، إذ إن طـه                
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 جنــح ىف تطبيقهــا علــى حــسني مل يفهــم تلــك الفلــسفة وال
موضوعه، فقد دخل الـساحة وىف ذهنـه التـشكيك ىف الـشعر             
اجلاهلى ال لشىء إال ألن مرجليوث قـد شـكك فيـه، فكـان ال               
بد له بدوره من الشك والتـشكيك ىف كـل مـا يتعلـق بـذلك                
الشعر كأنه صدى صوت املستشرق الربيطاىن أو بـوق فَمـه، مـع             

 نـص آخـر مـا دام ميكـن          االطمئنان ىف نفس الوقت إىل كـل      
االلتواء به خلدمة فكرته الـىت سـرقها مـن مرجليـوث مبباركـة              

ولو كان يفهم فعال ذلـك الـشك املنـهجى،          . صاحبها كما رأينا  
لو كان خملـصا وجـادا ىف تطبيقـه علـى حبثـه،             : أو على األقل  

لوقف من كـل النـصوص الـىت بـني يديـه موقـف االحتـراز          
  .ا تستحق االطمئنان حقاواالرتياب إىل أن يظهر له أ

 كما أن كليهما يهاجم الـرواة الـشفويني الـذين يقـول            
إم هم الـذين حفظـوا لألجيـال        بوجه عام   مؤرخو األدب العرىب    
 ويـشكك ىف مقـدرم علـى أداء تلـك       ،التالية أشعار اجلاهليـة   

وىف الوقت ذاته ينفى كالمها أن يكـون العـرب ىف ذلـك             . املهمة
الكتابة حبيث يـستطيعون أن يـسجلوا ذلـك         الوقت على معرفة ب   

وباملثـل  . الشعر لو كان له فعال وجود، كى حيفظوه مـن الـضياع           
فكل منهما يعتمد ىف نفيه لذلك الـشعر علـى اختفـاء اللـهجات      
القبلية من قصائده وجميئه كله ىف قالب فـصيح ممـا يـشري إىل أن               
العرب كانوا ينظمون شعرهم قبل اإلسـالم بلغـة واحـدة هـى             
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للغة الفصحى، وهذا ما يرفضه كالمها ويـرى أن الفـصحى قبـل             ا
كما يعتمـد كـل منـهما علـى خلـو       . اإلسالم مل يكن هلا وجود    

ذلك الشعر من املوضوعات الدينية، اللهم إال ما فيـه مـن بعـض              
العقائد والشعائر اإلسالمية، وهو ما يدل على أنه إمنـا صـنِع بعـد              

معركـة الـشعر اجلـاهلى      /  عوض إبراهيم. د انظر(اإلسالم صنعا   
/ القـاهرة / مطبعـة الفجـر اجلديـد     / بني الرافعى وطـه حـسني     

  ).77 -56/ م1987
 ومع هذا كله يأتى أمحد عبـد املعطـى حجـازى فيفـسر             

 علـى النحـو التـاىل الـذى ال          الشعر اجلاهلى شك طه حسني ىف     
وإذا كـان الـرواة العـرب ينـسبون         : "أفهم كيف توصل إليـه    

   وطَرفـة بـن العبـد       ات لشعراَء أفراد كامرئ القيس    القصائد املعلق 
  ،  فقد ذهب عميد األدب إيل أن الـشعر اجلـاهلي منحـول              وعنترة

أو هو بعبارة أدق نتاج مجـاعي يـصور حيـاة اجلماعـة العربيـة               
 وجيسد أخالقها ويعرب عن نظرا اخلاصـة للوجـود بلغـة             البدوية

ـ        يت تـصبح فيهـا اجلماعـة       طقسية قريبة من لغة الشعائر الدينية ال
، وهـو كـالم مل      "كيانا واحدا يتوحد فيه األفراد وتتصل األجيـال       

يدإمنا هـو مـن أوهـام      !  ىف خاطر طه حسني وال حىت ىف األحالم        ر
 مجـادى   11األربعـاء   " أهـرام "انظر مقاله ىف    ! (حجازى املضحكة 

الـشعر يف حياتنـا     "م بعنوان   2006 يونيه   7 -هـ1427األوىل  
  ").ليس امتيازا خاصا الشعر -
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وجيد القارئ ردا مفصال وتفنيدا تاما لكـل مـا هـرف بـه              
مرجليوث ىف الدراسة املطولة الىت أحلقتها بتـرمجىت لبحـث ذلـك            

/ أصـول الـشعر العـرىب     / ديفيد صمويل مرجليـوث   (املستشرق  
دار الفكـر   / 2ط/ إبـراهيم عـوض   . ترمجة وتعليـق ودراسـة د     

ــرىب ـــ1421/ الع ــك ). 162 -115/ م2000 -هـ وىف تل
الدراسة بينت أن دعوى مرجليوث القائلة بـأن الـشعر اجلـاهلى            
مل يكن له وجود وأن العرب مل يعرفوا نظـم الـشعر قبـل العـصر            
األموى هى دعوى متهافتة، ويكفـى أن نقـرأ ىف ذلـك الـشعر              
            األموى نفسه الذى ال يـشك فيـه مرجليـوث حليظـةً إشـارات

صـفهم املثـل األعلـى لـشعراء        متكررةً إىل شعراء اجلاهليـة بو     
العصر األموى، عالوة على حديث القرآن الكـرمي املتكـرر عـن            
الشعر والشعراء، وهو احلديث الـذى ال ميكـن أن يكـون معنـاه      
الكهانة والكهان كما يزعم مرجليوث علـى غـري أسـاس كـى             
ينفى معرفة العـرب للـشعر ىف ذلـك الوقـت، إذ حتـديت أى               

ىف " الـشعراء "مي يقـول إن كلمـة   إنسان أن يأتينا بأى نـص قـد       
عـالوة علـى أن وقـائع       ". الكهـان "ذلك الوقت كانت تعـىن      

التاريخ ورواياته تقول إن الشعراء كـانوا موجـودين بكـل يقـني         
قبل اإلسالم وىف عصر الرسول عليه الـسالم علـى عكـس مـا              

وباملناسبة فقد سبقه كليمـان هـوار       . يريد مرجليوث منا أن نقتنع    
 ما بني الشاعر من جهة والكـاهن والـساحر مـن            فربط على حنوٍ  
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ــرى   ــة أخ ــر(جه  A History of Arabic:انظ
Literature, PP.7-8 .(أن يـردد أمحـد   ةًلّ بِمث يزيد الطني 

حسن الزيات هذا السخف، وأن يكون ترديـده لـه فـوق ذلـك          
بـل إن  . ترديد الواثق املطمئن الذى ال يرى ىف األمـر أيـة غرابـة        

ه ا لَتوهم من ال يعرف خبيئـة األمـر أن هـذا             الطريقة الىت ردد  
وفـضال عـن    . الكالم هو رأيه هو، توصل إليه من تلقـاء نفـسه          

: انظـر كتابـه    (مـا يقـول   ما يدل على صحة     لنا   مل يقدم    هذا فإنه 
ــرىب" ــاريخ األدب الع ــوث ). 29 -28"/ ت ــودةً إىل مرجلي وع

.  هـو د   نقول إنه ملن العجيب أن يأتى باحث ىف الـشعر اجلـاهلى           
كرمي الوائلى فيـزعم أن املستـشرق الربيطـاىن ال ينكـر وجـود            
ذلك الشعر، بل يؤكد أنه كان موجودا، وكـل مـا هنالـك أنـه               
يشك ىف الطريقة الىت  وصل ا إلينـا، وهـو مـا يقلـب كـالم                 

توثيـق  : "انظـر الفـصل املـسمى     (مرجليوث رأسا على عقـب      
ـ  -الشعر اجلـاهلي  : "من كتابه " الشعر اجلاهلى  ضاياه وظـواهره    ق

وال أدرى مـن أيـن لـه بـذلك          ). املنشور على املـشباك   " الفنية
أما مسألة اللهجات الـىت يطـنطن ـا كـل مـن         ! الفهم الغريب 

مرجليوث وتابعه املصرى املتفـاىن ىف تعقـب خطواتـه الطائـشة            
اهلائشة الفائشة فيكفى هنـا ىف إدحـاض مـا زعمـاه بـشأا أن               

ثر من آية أنه نـزل بلـسان عـرىب،         نقول إن القرآن قد ذكر ىف أك      
ال بلهجة قريش أو احلجاز مثال، مما يربهن أصـلب برهـان علـى              
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أنه كانت هناك لغة واحدة للعرب مجيعا خبالف ما ادعـاه االثنـان             
تانا ومينا من أن اللغة العربيـة مل تـصبح لـسانا ملـن نـسميهم                

ـ            "العرب"ــب صر  إال بعد قيام الدولة اإلسـالمية بـدءا مـن ع
كما أننا مل نـسمع بتاتـا أن العـرب    . الرسول صلى اهللا عليه وسلم   

ىف اجلاهلية أو قبل قيام الدولـة اجلديـدة بعـد ذلـك ىف عـصر                
املبعث كانوا حيتاجون إىل ترامجة بـني بعـضهم وبعـض أو قامـت            

مث إننا ما زلنـا حـىت اآلن نـستعمل ىف           . عقبة حتول دون تفامههم   
 ختتلـف عـن الفـصحى ىف أشـياء          حياتنا اليومية هلجات متعددة   

ليست باهلينة، لكننا حني نكتـب أو نبـدع نتـرك عـادةً هـذه               
اللــهجات وراء ظهورنــا ونلجــأ إىل املــستوى الفــصيح، فمــا 
املشكلة ىف هذا؟ بل إىن ألذهب إىل عكس ما يقول بـه كـثري مـن              
الباحثني من أن العرب قبل اإلسالم بقليل من الوقـت نـسبيا قـد              

ناع هلجة قريش ىف إبداعام واختاذهـا مـن مث لغـة            انتهوا إىل اصط  
أدبية هلم مجيعا، إذ أرى أن الفصحى كانت موجـودة منـذ زمـن              
طويل ينحو اخلطبـاء والـشعراء منـهم حنوهـا تـاركني عندئـذ          
هلجام املختلفة الىت كانوا خيصصوا ملوضـوعات احليـاة العاديـة           

ظريـة ارتقـاء    كما هو احلال ىف كل اللغات، وإال فلـو أخـذنا بن           
هلجة قريش عشية بزوغ اإلسالم إىل احتالل موقع اللغـة القوميـة            
للعرب كلهم لكان معـىن هـذا أن العـرب قبـل ذلـك كـانوا           
يصطنعون لغات خمتلفة بعدد قبائلهم، وهـو مـا يقتـضى أن كـل           
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قبيلة منهم كانت متثل دولة مستقلة هلا حدودها وقوميتـها حبيـث            
وأيـن ذلـك، وكيـف، وهـم مل         . ال تتداخل مع أية قبيلة أخرى     

يكونوا يستقرون ىف موضع واحد قط، بل كـانوا دائمـى الـسعى             
وراء العشب واملاء طول العام، واالختالط مـن مث ىف كـل أرجـاء            
البادية؟ أو أم كانت هلم لغة أخرى غـري العربيـة يـستعملون ىف              
أمورهم املعيشية هلجاا املختلفة، تلـك اللـهجات الـىت أخـذت            

قريشٍ منها موقع الصدارة قرب جمـىء اإلسـالم وأضـحت           هلجةُ  
فهـل كـان للعـرب    . بذلك لغتهم القومية بدال من لغتـهم األوىل       

لغة أخرى غري هذه الىت بني أيدينا؟ فما هى تلك اللغـة يـا تـرى؟                
وما امسها؟ وما الدليل على وجودها؟ وفوق هـذا فـإن أيـا مـن               

 هـذا املوضـوع     مؤرخيهم أو خطبائهم أو شعرائهم مل يتحـدث ىف        
  . بتاتا، بل مل يشر إليه أى باحث جمرد إشارة

وتبقــى مــسألة الــدين، وىف الــشعر اجلــاهلى إشــارات 
وأقـصى مـا قـد      . متكررة إىل عدد من مظاهره وشعائره وقتذاك      

ميكن أن يقال ىف هذا الصدد هو أن الـشعر اجلـاهلى خيلـو مـن                
          ر بـأن كـثريا     القول املفصل ىف أمور الدين، وهو ما ميكن أن يفـس

من ذلك الشعر قد ضاع وأن املسلمني مل جيـدوا ىف أنفـسهم مـيال     
وينبغى أال ننـسى أيـضا أن خطـب العـرب           . إىل حفظه وترديده  

وأمثاهلم ختلو مثل الشعر، ورمبا أكثر من الـشعر، مـن احلـديث ىف     
أما القول بأن ذلـك دليـل علـى أنـه مـصنوع ىف              . أمور الدين 
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 وال مسلَّمة، فضال عـن أن القـول ـا           اإلسالم فنتيجة غري الزمة   
يستلزم أن تكون أمة العرب واملسلمني كلـها علـى بكـرة أبيهـا           
أمة مـن املـزيفني واملتـواطئني معهـم، أو أمـة مـن الكـذابني                
الوضاعني من جهة، ومن األغبياء املغفلني من جهـة أخـرى حـىت             
ليجوز أن خيترع املخترعون منها شـعر عـصر كامـل وشـعراءه             

، وكأن األمة نامت ذات ليلـة دون أن يكـون هنـاك شـعر            فجأة
جاهلى وال شعراء جاهليون مث استيقظت من مرقـدها فـإذا بـني             
يديها ذلـك الـشعر وشـعراؤه، ورغـم هـذا ال جيـد هـؤالء                

قبـل  العـرب   مث إن   . املخترعون املزيفون من يعقِّب على صـنيعهم      
 حـىت   يعتمدون على ذاكـرم اعتمـادا أساسـيا       ذلك كله كانوا    

أضحت الذاكرة العربية من كثرة االسـتعمال والثقـة ـا حـادة             
أما االامات الىت وجهت إىل بعض الرواة فمـن املمكـن           . الرهافة

أن تكون كالما مرسال، بل لقد وجـدنا بعـضها ال يقـوم علـى               
كمـا أن قـول   . أساس، أو ال يقوم على األقل على أسـاس مـتني         

أم لكـم كتـاب فيـه       : "ينالقرآن الكـرمي ىف خطابـه للكـافر       
لـيس معنـاه    ) 37/ القلـم " (ا تخيرون؟ مإن لكم فيه لَ   * تدرسون

أن العرب مل يكونوا يعرفون شيئا عن القـراءة والكتابـة حـسبما             
زعم مرجليوث جبهله ولوانيتـه، بـل الكـالم فيـه موجـه إىل              

 أهـل مكـة     ، إذ كـان   القرشيني وحدهم ال إىل العـرب كلـهم       
 كـان مثـة جنـة       نومن املؤمنني ا قائلني إنه إ     يسخرون من اجلنة    
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 مبا فيها مـن خـريات ولذائـذ،          رغم ذلك  ونعيم فلسوف يتمتعون  
ـ وأَ: فأنكر عليهم القرآن قوهلم ذلك متسائال      ى أيـديهم كتـاب     ف

مساوى يقول بأم يوم القيامة سـيتمتعون كمـا يزعمـون بنعـيم             
 عـرب  اجلنة كـاملؤمنني املـتقني؟ ولقـد أثبـت البـاحثون مـن         

ومستشرقني معرفة العرب للكتابة والقـراءة وجلـوءهم إليهـا ىف            
انظـر ىف ذلـك     (عملية تسجيل الشعر ىف غري قليل من األحيـان            

"/ استعمال الكتابة حلفظ الـشعر العـرىب القـدمي    : "مقال كرنكوف 
ــه. مــن ترمجــة د ــدوى ىف كتاب ــد الــرمحن ب دراســات : "عب

، 304 -292"/ املستــشرقني حــول صــحة الــشعر اجلــاهلى
والفصل املطول املستفيض الذى عقده لـذلك املوضـوع ودعمـه           

ناصر الـدين األسـد ىف كتابـه    . بالشواهد الكثرية واألدلة القوية د   
/ دار املعـارف "/ مصادر الشعر اجلاهلى وقيمتـها التارخييـة     : "القيم

  .إخل)... م1956
وقد انتهى األمر بدراستى مرجليـوث وطـه حـسني عنـد            

ترمني إىل االنزواء ىف دائـرة النبـذ واإلمهـال حـىت ىف     الباحثني احمل 
نطاق املستشرقني أنفسهم الـذين انقـض بعـضهم علـى حبـث             
مرجليوث املتهافت السخيف فمزقوا أوصاله وأبرزوا ما فيـه مـن           
تفكك وجمافاة للمنطق وأصـول البحـث العلمـى، وهـو نفـس             

ول املصري الذى القاه كتاب طه حسني رغم القعقعـات الـىت حيـا            
بعض من يحسبون على الثقافة العربيـة أن يحـدثوها بـني احلـني              
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واحلني تلميعا له جاهلني أن ذلك الكتاب قد مـات وشـبع موتـا              
منذ مثانني عاما إثر تتاىل الـضربات القاضـية عليـه مـن أقـالم               
العلماء األثبات الىت كشفت عواره وفضحت ما فيـه مـن خـورٍ             

 أهوج إىل نتـائج مقـررة سـلفا ال          فكرى وركاكة علمية وتسرعٍ   
تؤدى إليها املقدمات الىت ساقها صاحبه، وأن مـا مـات ال يعـود              

وباملناسبة فكـثري مـن النـصوص الـشعرية         . للحياة إال يوم الدين   
مث ىف  " ىف الـشعر اجلـاهلى    : "الىت شكك فيها طه حسني ىف كتابـه       

ية، ليست نصوصا جاهلية بـل إسـالم      " ىف األدب اجلاهلى  : "خلَفه
علـى أن قولنـا إن املستـشرقني        ! وهذا مـن أعجـب العجـب      

اآلخرين قد هامجوا نظريـة مرجليـوث الرعنـاء ىف نفـى الـشعر          
. اجلاهلى كله ال يعىن أم ال يشكون أى شـك ىف ذلـك الـشعر              

إم يشكون، بيد أن شكهم ال ينسحب على ذلـك الـشعر كلـه،      
طمئنـان إىل مـا   بل على أشياء فيه ال جتعلـهم يطمئنـون متـام اال       

وصل إلينا منه رغم غربلة علمائنا القدامى لنـصوصه، بـل رغـم             
تنطُّس هؤالء العلماء ىف تلك الغربلة أحيانا أكثر ممـا ينبغـى كمـا              

ويـستطيع القـارئ أن يقـرأ       . أشرت إىل بعض ذلك فيما مـضى      
عددا من أحباث هؤالء املستـشرقني ىف هـذا اـال ىف الكتـاب              

 الـرمحن بـدوى للمـرة األوىل عـام          الذى صدر للدكتور عبـد    
دراسـات  "م عن دار العلـم للماليـني بـبريوت بعنـوان          1979

والـذى يـضم ترمجـة      " الشعر اجلـاهلى  املستشرقني حول صحة    
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  ىف ذلـك املوضـوع مثـل نيلدكـه         كبـارهم أحبـاث   عشرة من   
  .وشربجنر وبالشري، وقد مرت اإلشارة إليه قبل قليل

ه مليـا الطريقـةُ الـىت        ولعل أهم ما تناولوه ووقفوا عنـد      
كان يروى ا الشعر اجلاهلى عادة، وهـى الطريقـة الـشفوية، إذ             
فسروا ىف ضوئها ما لوحظ علـى نـصوص ذلـك الـشعر مـن               
اختالف ىف روايتها تقـدميا وتـأخريا وتغـيريا لكلمـة أو عبـارة              
بكلمة أو عبارة أخرى، أو اختالف ىف نسبة نـص معـني إىل أكثـر        

خل نص لشاعرٍ مـا مـع نـص لـشاعر آخـر             من شاعر، أو تدا   
يشترك معه ىف الوزن والقافية ويقتـرب منـه ىف املوضـوع الـذى          

على أساس أن الذاكرة البشرية مهمـا كانـت قوـا ال            ... يعاجله
بد أن يصيبها الوهن والنسيان من حني آلخر، وهو مـا يوافـق مـا            

 Arabic: "قاله هـاملتون جيـب ىف هـذا الـصدد ىف كتابـه     
Literature,) "Oxford University Press, 

1974, P.20 .( ــذا ــالوه ىف ه ــا ق ــض م وال شــك أن ىف بع
السبيل شيئا من الوجاهة، إال أنه ال ينبغى أن يغيـب عـن بالنـا أن           
اختالف روايـات الـشعر اجلـاهلى ال يرجـع كلـه إىل خيانـة               
الذاكرة بالضرورة، بل رمبا وردت أكثر مـن روايـة لكـثري مـن              

الشاعر نفسه تبعـا الخـتالف األزمنـة والظـروف          نصوصه عن   
الىت كان الشاعر يلقى فيهـا علـى اجلمهـور قـصائده، إذ مـن               
املعروف أن املبدع ال يكـف عـن معـاودة النظـر ىف إبداعاتـه               
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وأية فرصـة أعظـم مـن       . والعمل على صقلها كلما واتته الفرصة     
إذن أن أشعاره مل يكن يتم تثبيتـها كتابـة إال ىف أحيـان قليلـة؟ و               

فالفرصة مفتوحة له على مصراعيها كى يـدخل أى تغـيري يريـده             
وأنا أفعـل ذلـك ىف مقـاالتى ودراسـاتى          . ىف الوقت الذى يشاء   

املنشورة على املشباك ومل تثَبت بعـد علـى الـورق، إذ بإمكـاىن              
كلما أعدت نشر ما كنت قد نشرته ىف موقع آخـر غـري املوقـع               

لتغـيريات والتـصحيحات مـا أشـاء        األول أن أُدخل فيه مـن ا      
بل إننا، حـىت بعـد أن يـتم تثبيـت نـص أى              . ومبنتهى السهولة 

كتاب لنا علـى األوراق، نـستطيع أن نعيـد النظـر فيـه عنـد                
فإذا كـان هـذا حيـدث ىف أعمالنـا          . التفكري ىف طبعه مرة أخرى    

املكتوبة، فما بالنا بإبـداعات الـشعراء اجلـاهليني الـىت مل تكـن              
ـ         ( العادة كما قلنا؟     تكْتب ىف  . انظر ىف هـذا الـصدد دراسـة هـ

مـن  "/ مالحظات عن صحة القـصائد العربيـة القدميـة        : "آلفرت
، 86 -41/ عبـد الـرمحن بـدوى ىف كتابـه املـذكور         . ترمجة د 

 استعمال الكتابة حلفـظ الـشعر العـرىب       : "كرنكوف. ودراسة ف 
/ عبـد الـرمحن بـدوى ىف نفـس الكتـاب          . من ترمجة د  "/ القدمي
ــونرو  304 -292 ــيمس مـ ــث جـ  James(، وحبـ

Monroe" :(Oral Composition in Pre-
Islamic Poetry " ــشور ىف  Journal of"املنـ

Arabic Literature /"1972وترمجتــــه  ،7 -1/ 3/ م
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الـنظم الـشفوى ىف   "العربية لفضل بن عمـار العمـارى بعنـوان       
ــاهلى ــشعر اجل ــالة"/ ال ــاض/ دار األص ـــ1407/ الري  -هـ

  ).م1987
 وبطبيعة احلال فإن ضـعف الـذاكرة وأالعيبـها ليـست           
وحدها السبب فيمـا اعتـرى الـشعر اجلـاهلى مـن تغـيريات،        
فلست أحسب أن  كل الرواة الـذين أدوا إلينـا ذلـك الـشعر               
كانوا خملصني أو حريصني على أن يقوموا بواجبـهم علـى النحـو             

رس وعلـى دا  . املطلوب، ألم ىف اية املطاف بـشر مـن البـشر          
الشعر اجلاهلى أن ينظر ىف كل قصيدة علـى حـدة وأال يرفـضها              
إال إذا قام ىف نفسه من بواعث الشك ما ال يـستطيع الـرد عليـه،           
كأن تكون القصيدة إسالمية حقا حبيث ال ميكـن توجيههـا بـأى             
حال، أو أن يكون فيها من اضطراب التاريخ مـا ال يـستقيم معـه             

 كيـف طَبقْـت هـذا االختبـار ىف          ومن يرِد أن يرى   . أمرها البتة 
دراساتى فباستطاعته مراجعـة الفـصلني اخلاصـني بـذلك مـن            

النابغـة  "، و " قـضايا إنـسانية وفنيـة      -عنترة بن شـداد   : "كتاىب
كذلك علـى الـدارس أن حيـصر شـكه فيمـا       ". اجلعدى وشعره 

وهنـاك  . يقبل الشك منها فال يعمم ذلـك الـشك دون مـسوغ           
 مـثال، وال أظـن عـاقال يـصدق أن آدم            قصائد منسوبة إىل آدم   

. كان يتكلم ىف ذلك الـزمن املوغـل ىف القـدم بلـسان العـرب              
صحيح أننا ال نعرف مىت بـدأ ظهـور اللغـة العربيـة وال مـىت                
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أضحت لغة لنظم الشعر، إال أن هذا ال يعـىن أن نـصدق الـشعر               
املنسوب ألىب البشر بتلك اللغة، فاللغـات ال تظهـر كاملـة مـرة       

وآدم إمنا ميثل أول فرد ىف أول جيل مـن أجيـال البـشر              واحدة،  
على األرض، فال يعقل إذن أن تظهر العربيـة علـى يديـه كاملـة            

. الفن وطرائق التعبري وكأا نزلت من الـسماء ال ينقـصها شـىء            
           قنا أن إن هذا ضد طبيعة احليـاة كمـا نعرفهـا، وذلـك إن صـد

ـ             ىت نعرفهـا   ذلك اجلد البعيد كان يتحدث لغـة مـن اللغـات ال
  !أصال

 أعود فأُبلْوِر مـوقفى مـن قـضية النحـل واالنتحـال ىف             
الشعر اجلاهلى فأقول إن هناك بال شك شـعرا جاهليـا منحـوال،             
إال أنىن ال أتوسع ىف ذلك وال حـىت توسـع ابـن سـالم، الـذى                 

مـن املعتـدلني إىل حـد       ) بالقياس لبعض الباحثني احملـدثني    (يبدو  
 استند إليهـا البـاحثون ىف الـشك ىف          ذلك أن األسباب الىت   . بعيد

الشعر اجلاهلى ليـست دائمـا باألسـباب القويـة الـىت جتعلـىن            
أتشكك ىف هذا الشعر على ذلك النطـاق الواسـع الـذى يريـده            
طه حسني مثال، أو حىت على النطاق الذى كان يتحـرك فيـه ابـن           

ومـن هنـا فـإىن    . سالم حسبما وضحت فيما سبق من هذا الفصل  
القول بأن باحثا كبريا كالدكتور شـوقى ضـيف مل يقـدم            أميل إىل   

دائما املسوغات الكافيـة ىف رفـض عـدد مـن قـصائد الـشعر          
اجلاهلى، وأن السبب ىف ذلك هو امتالء نفـسه ـاجس النحـل             
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واالنتحال رغم وقوفه ىف ذات الوقت ىف وجه من يريـدون إثـارة             
رمحـه  فمـثال نـراه،     : الشعرذلك  عواصف االرتياب وأعاصريه ىف     

بانـت سـعاد    : "اهللا، يشك شكا شديدا ىف قصيدة النابغة الـذبياىن        
نـسيب خـالص وألن     "ألا، كما يقـول،     " وأمسى حبلها اجنذما  

  :ا روحا إسالمية تتصح ىف قوله خماطبا صاحبته
 هلو النساء، وإن الدين قد عزما   اــ لن حياك رىب، فإنا ال حيل  
 نرجو اإلله ونرجو الرب والطَّعما  ةن على خوصٍ مزنمـمشمري 

العـصر  (رغم أا من رواية األصمعى كما ذكر هـو نفـسه           
ولست أشاطر األستاذ الدكتور شـكه الـشديد        ). 278/ اجلاهلى

ىف القصيدة، فإن جميئها نـسيبا خالـصا ال يعـد مـسوغا لـرفض          
نسبتها إىل الشاعر ضربة الزب، وإال فهل عنـده دليـل علـى أن              

ابغة ال ميكن أن يقـول شـعرا خالـصا ىف النـسيب؟ كمـا أن                الن
البيتني اللذين يـصفهما بأمـا ذوا روح إسـالمية ال يتـسمان ىف           
حقيقة األمر بشىء إسالمى حصرا، إذ الكالم فيهمـا عـن اإللـه             

وحـىت  . والدين بعامة، وهو كالم يصدق على كثري مـن األديـان          
 لـيس بالـسبب الكـاىف       لو كانا إسالميني حقا وصدقا، فإن ذلك      

وهـو نفـسه مل     . لرفض القصيدة كلها، بل لرفض البيتني فحـسب       
يرد بيتني لزهري بـن أىب سـلمى يـؤمن فيهمـا بـاليوم اآلخـر                
واحلساب ويؤكد معرفـة اهللا تعـاىل بغيـب النفـوس واطالعـه             

. ، فهـذا مـن هـذا      )303/ املرجع السابق (املطلق على كل شىء     
د علـى بـالط احلـرية والغـساسنة،         وال ننس أن النابغة كان يترد     
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بل إن ىف شـعره، كمـا نعـرف، كالمـا     . وكان ملوكهما نصارى 
  . عن بعض األعياد واالحتفاالت النصرانية

وباملثل جند األستاذ الدكتور ينكر صـحة قـصيدة األعـشى           
الدالية الىت تقول كتب األدب إنه كان قد أعـدها ملـدح الرسـول          

وتـصده عـن الـذهاب إليـه        عليه السالم قبل أن تلقاه قـريش        
وإعالن اإلميان به، والـىت تتـضمن بعـض التعـاليم اإلسـالمية             

ال تتفـق ىف شـىء ونفـسية        "والعبارات القرآنيـة، حبجـة أـا        
يـؤمن بتعـاليم القـرآن علـى هـذا         "، وأنه ال ميكن أن      "األعشى

/ الـسابق (حـسب تعـبريه     " النحو مث ينصرف عن الرسول وهديه     
كتور إىل مـا حتكيـه كتـب األدب مـن      يشري االستاذ الد  ). 342

أن األعشى أعد العدة للوفادة على النىب عليـه الـسالم وهـو ال               
يزال ىف مكة وجهز ىف مدحه قـصيدة يقوهلـا عنـد لقائـه، إال أن             
قريشا ما إن علمت ذا الذى كان ينتويه حـىت سـارعت مبقابلتـه          
وعملت على تنفريه من الـدين اجلديـد وصـاحبه، فرجـع مـن              

 دون أن يفد عليـه صـلى اهللا عليـه وسـلم، مث تتابعـت                طريقه
لكـن مـن قـال إن       . احلوادث حىت مات ومل يدخل ىف اإلسـالم       

األعشى كان ىف خاطره االنصراف عن الرسـول انـصرافا ائيـا؟            
رمبا انصاع لكالم القرشيني ريثما تتاح له فرصـة أخـرى، أو رمبـا              

تـا انتظـارا    ضعف أمام ما أعطَوه من مال فأخـذه وانـصرف مؤق          
لظروف أفضل يستطيع أن يعلن فيهـا إسـالمه دون خـوف مـن              
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والناس ليـسوا سـواء ىف قـوة التمـسك مبـا            . ضغط أو إحراج  
هم على استعداد للبـذل والتـضحية العنيفـة،         لّيؤمنون به، وال كُ   

. وال من طبيعتهم مجيعا املـسارعة إىل تنفيـذ مـا ينـوون عملـه              
قـوى ىف اإلقنـاع مـن     وعندى أن تفسري موقف األعشى بـذلك أ       
ومثـة أمثلـة أخـرى      . إنكار نسبة القصيدة له والقول بأا منحولة      

كثرية يسارع فيها الـدكتور شـوقى إىل إعـالن شـكه ىف هـذه               
القـصيدة أو تلـك دون أن تكـون التـسويغات الـىت يـسوقها       
مرضيةً للعقل، ولكىن أكتفى ـذين املـثلني دلـيال علـى أنـه،              

ـ     رب، قـد امـتأل قلبـه ـاجس النحـل           ككثري من الباحثني الع
واالنتحال أكثر مما يصح رغم أنه قد رد هجـوم مرجليـوث وطـه            
حسني وبالشري على الشعر اجلاهلى وبـين مـا ىف ذلـك اهلجـوم              

، )175 -166/ الـسابق (من مغاالة ال تستقيم ومنطق األشـياء        
وإن مل يعنِ هذا بطبيعة احلـال أن كـل القـصائد الـىت ردهـا أو                

  خالصـة     .كه فيها ال تستحق هذا الشك أو ذلـك الـرد          أبدى ش 
، وهـو األغلبيـة     ا صـحيح  اىف الشعر اجلـاهلى شـعر     القول إن   

الكبرية، وفيه إىل جانب هذا شعر منحول أيـضا، إال أن املنحـول              
ليس بالكثرة وال االتساع الذى توحى بـه عـادةً كتابـات مـن              

  . كتبوا ىف ذلك املوضوع
ئه شـعرا لـشعر اجلـاهلى أن عـدد        يلفت النظر ىف ا   هذا، و 

منهم املشهور الطائر الشهرة كامرئ القـيس وعنتـرة         : كبري هائل 
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واألعشى وزهير بن أىب سـلْمى والنابغـة الـذُّبياىن وعمـرو بـن              
كلثوم وطَرفة بن العبد وزرقاء اليمامـة، ومنـهم مـن ال حيظَـون              

ـ            ى بشىء من الشهرة كأىب حذيفة وأعصر بن سـعد وأوس اهلجيم
وجناب بن منقذ وسـبيع التميمـى وأرطـأة الفـزارى وابنـة أىب              
اجلدعاء وكسرة بنت دوشن ومجـل الـسلمية وزهـراء الكالبيـة            
وسعدى األسدية، ومنهم من كان بني ذلك قَواما مثـل عبِيـد بـن              
األبرص واملهلهِل بن ربيعـة وعلقمـة الفحـل واملـرقش األكـرب             

 وتأبطَ شـرا والـشنفَرى وعمـرو    ولَقيط بن يعمر وعروة بن الورد 
بن قميئة وسالمة بن جندل وعبد يغـوث احلـارثى وكعـب بـن              

ومنـهم  . األشرف النضرى وجليلة بنـت مـرة وليلـى العفيفـة          
أصحاب املطوالت، ومنهم من مل يـصلنا عنـهم إال مقطوعـات أو            

ومنـهم كـذلك أصـحاب الـدواوين،        . نتف أو أبيات مفـردة    
هم من هلم عدد صغري من القصائد واملقطوعـات، ومنـهم مـن        ومن

ومنـهم مـن كـان      . ليس هلم إال بعض أبيات أو أقل مـن ذلـك          
ينظم ىف أناة وريث ويعيد النظر ىف مـا ينظمـه قبـل أن يذيعـه ىف            

إن زهـريا كـان     " الشعر والشعراء "الناس حىت ليقول ابن قتيبة ىف       
مـن  ( احلُطَيئَـة    وإنقتا طـويال،    ينفق ىف إبداع القصيدة الواحدة و     

مـن  (، وسويد بن كُراع وعدى بـن الرقـاع          )الشعراء املخضرمني 
مـثال هلـم حيتـذون طريقتـه        كـانوا يتخذونـه     ) شعراء بىن أمية  

حون شعرهم قبل أن يـذيعوه تنقيحـا شـديدا كمـا كـان              وينقّ
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ومنهم ىف املقابل من مل يكـن يعكـف كـل هـذا الوقـت             . يصنع
 ذيب ما ينظم بـل كـانوا مييلـون إىل إذاعـة مـا               الطويل على 

يبدعون من شعر على اجلمهور مبجرد مـا يفرغـون مـن نظمـه،              
، وهو مـا تناولـه اجلـاحظ ىف         "أصحاب الطبع : "وهؤالء يسمون 

ومـن أولئـك الـشعراء مـن        . وهكذا"... البيان والتبيني : "كتابه
هلـهل  كان ملكا أو أمريا أو شـيخ قبيلـة كـامرئ القـيس وامل             

واألفوه األودى وأىب قيس بن األسـلت وحـامت الطـائى، ومـن              
كان فارسا كسالمة بن جندل وعلقمة الفحل وقيس بـن اخلطـيم            
وعبدة بن الطبيب وأُحيحة بن اجلالح، ومن كـان حكيمـا كأميـة      

             طَبن أىب الصلت وقس بن ساعدة، ومـن كـان صـعلوكا كتـأب 
شلَكة، ومن    رك بن السلَيكان عبـدا كعنتـرة بـن شـداد          ا والس 

، ومـن كـان     )وهو جاهلى إسـالمى   (وسحيم عبد بىن احلسحاس     
يتخذ من املديح مرتزقا كالنابغـة واألعـشى واملنخـل اليـشكرى           

  ...وأىب زبيد الطائى
ومل يترك شعراء اجلاهليـة موضـوعا مـن املوضـوعات إال            

    ونظموا فيـه، فـشروا ىف املـدح والفخـر واهلجـاء والرثـاء         ع 
واحلماســة والوصــف واخلمــر والنــسيب والغــزل واألطــالل 
والرحلة والقصة والتمـرد علـى أعـراف القبيلـة والتجـارب             

أى أـم قـد نظمـوا    . الشخصية واحلكمـة ومفارقـات احليـاة      
أشعارهم ىف األمور االجتماعية والشخصية على الـسواء، وذلـك          
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على عكس ما يردده بعض الدارسـني مـن أن الـشعر اجلـاهلى              
 شعرا غَيرِيا ال يعدو الشاعر فيـه أن يكـون ناطقـا بلـسان               كان

ممـن تنـاول هـذه      (اجلماعة، وكأن شخصيته قد أُلْغيـت إلغـاًء         
: املسألة وقال بذلك القول املستشرق الربيطـاىن جـب ىف كتابـه            

"Arabic Literature", P.28 ــة ــم أن غالبي ، إذ زع
ـ          شاعر اجلماعيـة   شعراء اجلاهلية كانوا يعربون عـن األفكـار وامل

وقـد ردد كـذلك هـذا       . أكثر مما يعربون عن شخصيام الفردية     
الـشعراء الـسود وخصائـصهم      : "عبده بدوى ىف كتابه   . القول د 

/ م1988/ اهليئـة املـصرية العامـة للكتـاب    "/ ىف الشعر العـرىب  
وعلى هذا فقد صور لنـا شـعراء اجلاهليـة ىف قـصائدهم             ). 39

 زمنـهم، فـذكروا األمـاكن الـىت         ومقطوعام اتمع العرىب ىف   
كانوا يترددون بينها أو يلمون ا مـن مـدن أو عيـون مـاء أو                
جبال وتالل أو بـواد، كمـا أوردوا أمسـاء قبائلـهم ومـشاهري              
الرجـال بينــهم، سـواء كانــت شـهرم بــسبب فروســيتهم    

تـهم أو بـسبب   يحيروشجاعتهم ىف احلروب أو بسبب كـرمهم وأَ      
استبدادهم أو بـسبب حكمتـهم أو بـسبب مـا           خبلهم أو بسبب    

وباملثل حتـدثوا عـن كـثري مـن     ... اشتهروا به من شعر أو خطَب    
األحداث املهمة ىف تارخيهم القريـب والبعيـد، وتنـاولوا بالـذكر            
أنسام، وأوردوا بعض طقوس دينهم وأمسـاء أصـنامهم، ورمسـوا          

وحتـدثوا  كثريا من عادام وتقاليدهم وأخالقهم ومثلـهم العليـا،          
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 ومطـر وسـيول وريـح       عن مناخ بالدهم من حر وبـرد وبـرد        
، ووصفوا أشجارها ونباتاـا وينـابيع مياههـا وحيواناـا           وغمام

وطيورها الوحشية واإلنسية، وقدموا لنـا كـثريا مـن التفاصـيل            
عن األوهام الىت كانوا يتومهوـا واملهـن الـىت كـانوا ميتـهنوا              

ارسوا ويقضون ـا وقـت فـراغهم مـن     واهلوايات الىت كانوا مي   
ـ  حجامة وكهانة وزراعة ورعى وصـيد وحـدادة وجتـارة           ب ولع

، كما تتضمن أشعارهم كثريا جدا من أمسـاء األعـالم لـديهم             وهلو
  . ذكرانا وإناثا

طـه حـسني تـسرعا ودون       . وهذا جيرنا إىل مـا ادعـاه د       
ىب مـن أن الـشعر العـر      " ىف األدب اجلـاهلى   : "تثبت ىف كتابـه   

املنسوب إىل اجلاهلية ال يصور احلياة العربية قبـل اإلسـالم، وأننـا           
إذا أردنا التماس تلك احلياة فعلينا بالقرآن، أمـا الـشعر اجلـاهلى             
فهو شعر مزيف موضوع بعد اإلسـالم وضـعا، ومـن مث فإنـه ال               

، 80 -70/ ىف األدب اجلـاهلى   (يفيدنا بـشىء ىف هـذا اـال         
إنـه يقـول مـثال إن       ). رة مـن الكتـاب    وىف مواضع أخرى متناث   

 أن هنـاك    مـع الشعر اجلاهلى خيلو من احلديث عـن النـصرانية،          
هبـان والـصلبان وبعـض املناسـبات        كالما متكـررا عـن الر     

كذلك يـزعم الـدكتور طـه أن        .  مما ينقض كالمه نقضا    النصرانية
شعراء اجلاهلية سكتوا فلم يذكروا الروم والفـرس بـشىء، بينمـا          

قصيدة امرئ القيس الرائية الـىت يتحـدث فيهـا عـن            هناك مثال   
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رحلته إىل القسطنطينية وبعض املواطن الىت مر ـا هـو ورفيقـه،             
وكذلك قصيدة لقيط بن يعمر الىت حيـذر فيهـا قومـه والعـرب              
كلهم مما يدبره هلم كسرى مـن جـيش جيهـزه لغـزو بالدهـم               

ـ           رب واستذالهلم، وقصيدة األعشى الىت يـتغىن فيهـا بانتـصار الع
وعلى نفـس الـشاكلة ميـضى طـه         . على الفرس ىف يوم ذى قار     

حسني فيقول إن ما نظن أنـه شـعر جـاهلى مل يتنـاول املـشكلة          
الطبقية، ىف الوقت الذى يتـضمن هـذا الـشعر فعـال صـفحات        
كثرية سطرها الشعراء الصعاليك، وهم الـشعراء الـذين خرجـوا           

غـري علـى    على قبائلهم وكونوا ىف منقطعات الباديـة عـصابات ت         
القوافل واألغنياء مث يوزعون مـا حيرزونـه ـذه الطريقـة علـى            

كما أن متـدح الـشعراء األغنيـاء آنـذاك مبـا            . أنفسهم بالسوية 
كانوا يسدونه إىل الفقراء والبائسني من حـوهلم هـو لـون آخـر              
من تصوير هذا اجلانب الذى يزعم طـه حـسني أننـا نفتقـده ىف               

ـ ك الـشعر ال ي  أما أن ذل  . شعر اجلاهلية  يض ىف القـول إال حـني   ف
يتناول البادية، خبالف حياة املدن الـىت مل ميـسها إال مـسا رفيقـا               

 أوانـذاك  ذلـك أن بـالد العـرب    . فهذا أمر طبيعـى    ،كما يقول 
كانت تغلب عليها البداوة غلبـة عنيفـة، إذ إن معظـم أرضـها،              

 ومثة دراسـات كـثرية يتنـاول      . كما هو معروف، صحراء قاحلة    
كل منها هذا اجلانب أو ذاك مـن جوانـب احليـاة اجلاهليـة مبـا        
يكذّب مقالة طه حسني، الـذى كـان ال يـزال حـديث عهـد               
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بالعودة من فرنسا حني كتب ما كتـب ىف هـذه القـضية، فكـان            
يظن أنه مجع العلم من كـل أطرافـه رغـم أنـه مل يتخـصص ىف                 

ن، عـالوة   فرنسا ىف األدب العرىب، بل ىف تاريخ اإلغريق والرومـا         
على أن الدكتورية الىت أحرزها هناك إمنا هـى دكتوريـة الـسلك             

  . الثالث ال دكتورية الدولة الىت تعد دكتورية حقيقية كاملة
ومن هذه الدراسات تلك األحباث الرصـينة الـىت  رد ـا             

ىف : "العلماء الكبار على طه حسني لدى صـدور كتابـه اخلـديج           
صطفى صادق الرافعى وحممـد لطفـى       من أمثال م  " الشعر اجلاهلى 

مجعة وحممد فريد وجدى وحممـد اخلـضر حـسني وحممـد أمحـد            
أمحـد أمـني    . الغمراوى، وكذلك سلسلة املقاالت الـىت كتبـها د        

جنايـة األدب اجلـاهلى علـى       "حتـت عنـوان     " الثقافة"ىف جملة   
وأكـد فيهـا أن األدب اجلـاهلى هـو ىف الواقـع             " األدب العرىب 

ومنـها أيـضا الفـصول      .  العرب ىف اجلاهليـة    صورة صادقة حلياة  
. شـوقى ضـيف ود  . الىت خصصها كل من الـسباعى بيـومى ود       

عبد اهللا عبـد اجلبـار مـع حممـد عبـد املـنعم              ، و على اجلندى 
 هلذا املوضوع فيما وضـعوه مـن كتـب عـن العـصر              ،خفاجى

أمحد احلـوىف عـن احليـاة واملـرأة ىف شـعر            . اجلاهلى، وكتابا د  
يوسف خليـف عـن شـعراء الـصعاليك ىف          .  د اجلاهلية، وكتاب 

سيد حنفـى حـسنني عـن الفروسـية     . العصر اجلاهلى، وكتاب د 
ىف ذلك العصر أيضا، فضال عن الكتب والفـصول األخـرى الـىت          
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خصصها أصحاا للحديث عن احلكمـة أو احلـرب أو النـسيب            
أو احليوان أو النجوم أو األنـواء أو اخلمـر أو الـسود ىف الـشعر         

البـن الكلـىب،    " األصنام"وقبل ذلك لدينا كتاب     . إخل... ىاجلاهل
وهو يضم عددا غـري قليـل مـن الـشواهد الـشعرية املتعلقـة               

ألىب الفـرج   " األغـاىن "باألصنام وبيوا وعبـادة العـرب هلـا، و        
األصفهاىن، الذى يتضمن كـثريا جـدا مـن أخبـار العـرب ىف              

ـ         م مرفقةً مبا يرتبطا ويـصورها مـن     اجلاهلية ووقائعهم وحكايا
وأشباهه مـن املعـاجم ثـروة شـعرية     " معجم البلدان"وىف  . أشعار

هائلة تفوق احلصر ىف وصف املواطن املختلفـة ىف جزيـرة العـرب             
من وديان وجبال وشعاب ومياه وقـرى وذكْـر أمسائهـا وحتديـد          

وصدق جرجى زيدان إذ يقول إن عـرب اجلاهليـة قـد            . مواقعها
م وأدوام ىف أشـعارهم كمـا صـورها         عادام وحيوانا "صوروا  

املصريون واألشـوريون واليونـان والرومـان علـى قـصورهم           
وكما استخرج علماء اآلثـار عـادات تلـك األمـم           . ومعابدهم

وأخالقها من آثارهـا املنقوشـة أو احملفـورة فالباحـث ىف شـعر              
اجلاهلية يـستخرج منـه عـادات العـرب وآداـم وأخالقهـم         

ولذلك قـال ابـن خلـدون إن الـشعر          . موطبائعهم وسائر أحواهل  
 ديوان علوم العرب وأخبارهم وشاهد صوام وخطـئهم، وأصـلٌ         

ونزيـد علـى ذلـك    . يرجعون إليه ىف الكثري من علومهم وحكمهم 
جرجـى  " (أنه مستودع عادام وأخالقهم وأدواـم وصـنائعهم       
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شـوقى  . مراجعـة وتعليـق د    / تاريخ آداب اللغة العربيـة    / زيدان
وهذا هـو نيكلـسون يقـول مـثال        ). 81/ 1/  اهلالل دار/ ضيف

إن الشعر اجلاهلى يفيض بالدراسات الدقيقـة الـىت تتعلـق بعـامل             
احليوان، ومن املمكن وصفه بأنه عبارة عن نقـد للحيـاة والفكـر             

 A History of:انظـر كتابـه  (عند العرب قبـل اإلسـالم   
Arabic Literature,  PP.78- 79 .(  

الىت تتعلق بالشعر اجلـاهلى أيـضا بنـاء         ومن القضايا املهمة    
ولعل أول من افتـتح الكتابـة ىف هـذا املوضـوع مـن       . القصيدة

: مؤرخى األدب ونقاده هو ابـن قتيبـة، الـذى قـال ىف كتابـه              
مسعت بعض أهـل األدب يـذكر أن مقَـصد          ": "الشعر والشعراء "

شـكا  القصيد إمنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثـار، فبكـى و   
وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سـببا لـذكر أهلـها            

 العمـد يف احللـول والظعـن علـى          الظاعنني عنها، إذ كان نازلةُ    
خالف ما عليه نازلة املَدر النتقاهلم عن مـاٍء إىل مـاٍء وانتجـاعهم              

مث وصـل ذلـك   . الكأل وتتبعهم مـساقط الغيـث حيـث كـان        
 الفـراق وفـرط الـصبابة       بالنسيب، فـشكا شـدة الوجـد وأمل       

والشوق ليميل حنوه القلوب ويصرف إليـه الوجـوه وليـستدعي           
به إصغاء األمساع إليه، ألن التشبيب قريـب مـن النفـوس الئـطٌ            
بالقلوب ملا قد جعل اهللا يف تركيب العباد من حمبـة الغـزل وإلـف               
النساء، فليس يكاد أحد خيلو من أن يكون متعلقًـا منـه بـسببٍ،              
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فإذا علم أنه قـد اسـتوثق مـن         . ا فيه بسهمٍ حاللٍ أو حرامٍ     وضارب
اإلصغاء إليه واالستماع لـه عقّـب بإجيـاب احلقـوق فرحـل يف           
شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحـر اهلجـري وإنـضاء            

فإذا علم أنه قـد أوجـب علـى صـاحبه حـق             . الراحلة والبعري 
 مـن املكـاره يف املـسري        الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله      

         ه للـسبدأ يف املديح فبعثه على املكأفاة وهـزله علـى     ماح وفـض
فالشاعر ايد مـن سـلك هـذه        . األشباه وصغر يف قدره اجلزيل    

األساليب وعدل بني هذه األقسام فلم جيعل واحـدا منـها أغلـب             
ٌء على الشعر، ومل يطل فيملّ السامعني، ومل يقطع وبـالنفوس ظمـا            

ولـيس ملتـأخر الـشعراء أن خيـرج عـن مـذهب             ... إىل املزيد 
 أو يبكـى عنـد      املتقدمني يف هذه األقسام فيقف على مرتلٍ عـامرٍ        

مشيد البنيان، ألن املتقدمني وقفوا علـى املـرتل الـداثر والرسـم             
العايف، أو يرحل على محـارٍ أو بغـلٍ ويـصفهما، ألن املتقـدمني               

ـ      رحلوا على الناقة والبعري، أ     رِد على امليـاه العاب اجلـواري،   ذَو ي
ــع إىل  ــن الطــوامي، أو يقط ألن املتقــدمني وردوا علــى األواج
املمدوح منابت النـرجس واآلس والـورد، ألن املتقـدمني جـروا            

  ".على قطع منابت الشيح واحلَنوة والعرارة
وأول ما ينبغى التنبيه إليه هو أن املالحظـة الـسابقة ليـست     

 عقل ابن قتيبة على عكس ما هو شـائع، إذ هـو جمـرد               من بنيات 
حاك هلا كما جاء ىف بداية كالمـه، وإن كـان يفْهـم مـن ايـة                 
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النص أن الرأى الذى يقول بأنه ال حيق للمتـأخر مـن الـشعراء أن            
فـإن كـان األمـر    . خيرج على ما قرره السابقون منهم هو رأيه هو       

 شـىء مـن التنـاقض،      كذلك فمعناه أنه قد وقع دون أن يدرى ىف        
فقد قال ىف مقدمة كتابه ذاك ىف سـياق احلـديث عـن الـشعراء               
الذين ترجم هلم فيه واألساس الذى اسـتند إليـه ىف احلكـم علـى       

ومل أسلك، فيما ذكرته مـن شـعر كـل شـاعر      : "مرتبة كل منهم  
وال . خمتارا له، سبيل من قلـد أو استحـسن باستحـسان غـريه             

مـه، وإىل املتـأخر منـهم        اجلاللة لتقد  نظرت إىل املتقدم منهم بعني    
  بل نظرت بعـني العـدل علـى الفـريقني،          . رهبعني االحتقار لتأخ

فإين رأيـت مـن علمائنـا       .  حظه، ووفّرت عليه حقه    الوأعطيت كُ 
من يستجيد الشعر السخيف لتقـدم قائلـه ويـضعه يف متخيـره،             

يف زمانـه   ويرذّل الشعر الرصني، وال عيب له عنده إال أنـه قيـل             
ومل يقْصر اهللا العلـم والـشعر والبالغـة علـى           ! أو أنه رأَى قائله   

زمن دون زمن وال خص به قومـا دون قـومٍ، بـل جعـل ذلـك              
مشتركًا مقسوما بني عباده يف كل دهر، وجعل كل قـدمي حـديثًا              

فقـد كـان جريـر      . ف خارجيـةً يف أولـه     ييف عصره، وكل شر   
   ثني، وكـان أبـو عمـرو        والفرزدق واألخطل وأمثاهلم يدحون مدع

ـُحدث وحـسن حـىت لقـد            : بن العالء يقول   لقد كثر هـذا املـ
مث صار هؤالء قدماء عنـدنا ببعـد العهـد منـهم،            . مهمت بروايته 

وكذلك يكون مـن بعـدهم لمـن بعـدنا كـاخلُريمي والعتـايب              
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فكل من أتى حبـسنٍ مـن قـول أو          . واحلسن بن هاىنٍء وأشباههم   
فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه، ومل يـضعه عنـدنا تـأخر قائلـه أو                

كما أن الـردىء إذا ورد علينـا للمتقـدم          . فاعله وال حداثة سنه   
ومعـىن  ". أو الشريف مل يرفعه عندنا شـرف صـاحبه وال تقدمـه           

هذا أنه ال فضل للمتقدمني من الشعراء على التـالني هلـم، فلمـاذا           
ؤالء إذن أن خيرجوا على مـا قـرره أولئـك           حيرم ابن قتيبة على ه    

وجوا سبيله إذا كان الفريقان موهـوبني كالمهـا وال يتفاضـالن            
ذا االعتبار؟ كما أن احلياة ال تعترف ذا التـضييق الـذى يريـد              
بعض الناس أن يلزموا أنفسهم وغريهـم أيـضا بـه، بـل تتـسع               

ىف ميـدان   أللوان كثرية خمتلفة مـن األذواق واملعـايري، وخباصـة           
وما دام اهللا سـبحانه مل جيعـل العقـل والـذوق            . الفنون واآلداب 

والوجدان واإلبداع قصرا على قـوم دون قـوم وال علـى جيـل              
دون جيل وال على أمة دون أمة، فلماذا اشترط ابـن قتيبـة علـى               
الالحقني من الشعراء أن يلغـوا شخـصيام الفنيـة وحيطبـوا ىف             

  حبل من تقدمهم من نظرائهم؟ 
على أن الذى يهمنا من هذا النص حقا هـو مـا جـاء فيـه              
من أن تلك هى السبيل الـىت كـان ينتـهجها دائمـا أصـحاب               
القصائد، وهو ما ال يوافقـه الواقـع، إذ هنـاك قـصائد جاهليـة             
كثرية جدا مل جير فيها ناظموها علـى هـذه اخلطـة، بـل تـراهم                
يدخلون ىف موضوعهم مباشـرة، أو يـستهلون شـعرهم بـشىء            
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كالنـسيب مـثال كمـا ىف قـول       : ر غري الوقوف على األطالل    آخ
  : املسيب بن علَس

  بِلَي فْتينِ الشبـكَلداال  اـلَى خبا خماننها زم تعالَجبِ و  
أو احلديث عن فراق احلبيبة النتقاهلا مـع قبيلتـها إىل مـرتل           

  : آخر كما ىف قصيدة بشامة بن الغدير الىت مطلعها
   وما انتظروا ما عاجوا  لنية مث   أَجد البين فابتكرواإن اخلليط 

ـ      ( املقدمـة  "أو  " مقدمـة الفـراق   "وهو ما ميكن تسميته بـ
، أو باحلديث عن الـسهاد ومراعـاة النجـوم ومقاسـاة            ")الفراقية

، ومنـه  ")املقدمـة الـسهدية  : "وهو ما أُطْلق عليـه    (األرق والقلق   
وقـصيدة  " ليىن هلم يا أُميمـةُ ناصـب      ك: "قصيدة النابغة املشهورة  

وقـصيدة املمـزق    " عمقٍ مبضيقِ وصحبيت أَرِقْت: "عروة بن الورد  
  : العبدى
   يأرقِ ت ال بدما القَي  ومن يلق   رِقْت فَلَم تخدع بِعيني وسنةٌأَ

 أو بالرد على عتاب زوجته له على مـا يهينـه مـن مـال               
قراء واملساكني مما ترى أن البيت أوىل به كمـا هـو احلـال      على الف 

 أو علـى تركـه بيتـه وأسـرته          ،ىف بعض قصائد حـامت الطـائى      
 أو  ،واالنطالق ىف األرض كما ىف بعض أشعار عـروة بـن الـورد            

على احتفاظه بفرسه رغم حاجة البيت إىل مثنـه كمـا ىف قـصيدة              
  :ابن املضلّل

  جد عصيانها  ليشرى فَقَد  ادقٍ  ـباتت تلـوم على ث  
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ـ        (  ،")املقدمـة العتابيـة   "وهو ما نستطيع أن نِسمه مثال بـ
أو بوصف اخلمر مثلما هو األمر ىف معلقة عمرو بـن كلثـوم الـىت          
يبدؤها باحلديث عن اخلمـر مث خيـرج منـه إىل الفخـر بنفـسه               

   وبقومه والتحدى للملك احلالذى ظن أن مبكنتـه النيـل مـن          ريى 
رامة الشاعر وأمه فكان ىف ذلك حتفـه الـوحى، مث ال شـىء ىف               ك

القصيدة بعد ذلـك، أو بالتحـسر علـى أيـام الـشباب الـىت               
انصرمت ومل يعد هلا من رجوع كما ىف قصيدة علقمـة بـن عبـدة               

وغري ذلـك مـن     "... طَحا بك قلب ىف احلسان طَروب     : "التميمى
بـالوقوف علـى الطلـل      االبتداءات، وإن كان افتتاح القـصيدة       

  . أشهر من غريه من االفتتاحات
وحىت إذا وقف الشعراء على األطالل فـإن كـثريا منـهم ال     
يعقبون ذلك بالرحلة ال للممـدوح وال ألى شـخص آخـر، بـل          
كثريا ما ال يكون هناك ممدوح البتة، كما هـو الوضـع ىف معلقـة               

عر ال   الـش  هـذا كذلك فكـثري مـن      . عنترة وامللك الضلِّيل مثال   
يزيد على أن يكون تصويرا لتجربة ذاتيـة حقيقيـة أو متوهمـة ال              
صلة بينها بتاتا وبني األغراض الشعرية التقليديـة وال البنـاء الفـىن     
الذى حتدث عنه ابن قتيبة بأى حال، ومـن ذلـك بعـض أشـعار               

واضـح  . الشنفَرى الىت يصف فيها لقاءه بـالغول وعراكـه معهـا         
 قتيبة ال يقتصر على شعر املـديح، بـل يقـع ىف             إذن أن ما قاله ابن    

وحىت ىف شعر املـديح فإنـه ال يقـع عليـه            . شعر املديح وىف غريه   
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أى أن ما حيـسبه كـثري مـن البـاحثني           . كله بل على بعضه فقط    
نظاما صارما يتبعه اجلاهليون والقدماء عموما ىف بنـاء القـصيدة مل            

قـصائد املـديح    يكن ىف احلقيقة كذلك، بل كان يراعى ىف بعـض           
وحسب، لكنه ال يقتصر عليها بل يـشركها ىف ذلـك كـثري مـن          
القصائد غري املَدحية أيضا كمعلقة امـرئ القـيس الـىت يتنـاول             
فيها مغامراته الالهية مع النـساء ويـصف احلـصان والـسحاب            
والسيل، وكمعلقة طرفة الىت يـستهلها بـالوقوف علـى أطـالل            

املديح وال حـىت ىف اهلجـاء أو الرثـاء أو           خولة رغم أا ليست ىف      
أى موضوع من موضوعات الشعر التقليدية، بـل ىف التعـبري عـن             
التمرد على التقاليد واحلرية ىف فهم احلياة، وكمعلّقـة عنتـرة بـن             
شداد الىت يفخر فيها بشجاعته وفروسـيته أمـام حبيبتـه ويرسـم         

ود لـو  صورة حانية َألدهمه الـذى اشـتكى لـه حـر القتـال و            
يستطيع أن يرفع صوته بالكالم الواضح املبني كمـا يفعـل البـشر             

... لوال عجزه عن التعبري اللغوى املقـصور علـى أولئـك البـشر            
شوقى ضيف أكثر دقـة وحـذرا ىف حديثـه ىف هـذا         . وقد كان د  

 إذالسياق عن أسلوب الـشعراء اجلـاهليني ىف نظـم قـصائدهم،             
مطـوالم منـذ العـصر    كانوا حيرصون ىف كـثري مـن       "قرر أم   

اجلاهلى على أسلوب مـوروث فيهـا، إذ نراهـا تبتـدئ عـادة              
بوصف األطالل وبكـاء الـدمن مث تنتقـل إىل وصـف رحـالت              
الشاعر ىف الصحراء، وحينئذ يصف ناقته الىت متـأل حـسه ونفـسه        
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وصفا دقيقا فيه حذق ومهارة، مث خيرج مـن ذلـك إىل املوضـوع              
الطريقـة  "واسـتقرت تلـك     . هـا املعني من مدح وهجـاء أو غري      

" وثبتت أصوهلا ىف مطوالته الكربى علـى مـر العـصور          " التقليدية
دار / 8ط/ الفـن ومذاهبـه ىف الـشعر العـرىب        / شوقى ضيف . د(

فهو، كما نرى، يقول إم كـانوا يفعلـون ذلـك           ). 18/ املعارف
. ىف كثري من مطوالم ال فيها كلها وال ىف املدائح منـها فحـسب             

ممـا جـاء ىف نـص      ) كما أشرنا قبل قليـل    (رب إىل الواقع    وهذا أق 
ابن قتيبة آنفا، هذا النص الذى فهمـه نيكلـسون علـى حرفيتـه              
فأساء الفهم والتقدير، إذ كتـب زاعمـا أن الـشاعر اجلـاهلى مل              
يكن أمامه أى اختيار فيمـا خيـص النظـام املوسـيقى للقـصيدة              

ا، ومل يكـن    العربية أو ىف اختيار موضـوعاته وأسـلوب معاجلتـه         
جيرؤ من مث على اخلروج على شىء من ذلـك، وإن عـاد فاسـتثىن     

انظـر  (على حـد تعـبريه   " التقاليد اجلامدة"بعض احلاالت من هذه    
ــه  ,A History of Arabic Literature: كتاب

PP.77-78.(  
ومن القضايا املتعلقة بالشعر اجلاهلى كذلك مـا قيـل عـن            

بـاب  "كـر ابـن رشـيق ىف        مكانة الشاعر ىف ذلك العصر، فقد ذ      
العمـدة ىف حماسـن الـشعر       : "من كتابه " احتماء القبائل بشعرائها  

كانت القبيلة من العـرب إذا نبـغ فيهـا شـاعر أتـت         ": "وآدابه
عت األطعمة، واجتمع النساء يلعـنب بـاملزاهر        نِ فهنأا، وص  القبائلُ
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كما يصنعون يف األعراس، ويتباشر الرجال والولـدان ألنـه محايـةٌ            
عراضهم، وذَب عـن أحـسام، وختليـد ملـآثرهم، وإشـادةٌ            أل

 ينبـغ فـيهم      يولَد أو شـاعرٍ    وكانوا ال يهنئون إال بغالمٍ    . بذكرهم
وقد أخـذ مؤرخـو األدب العـرىب يستـشهدون          ". أو فرس تنتج  

ذه العبارة على أا أمر مفروغ منه وأن ما ورد فيهـا إمنـا كـان                
ىف علـوم   املُزهـر   (دين الـسيوطى    ومن هؤالء جالل ال   . يقع حرفيا 

ــة واألدب ــاهرة/ اللغ ـــ1335/ الق ــى )293/ 2/ ه ، وجرج
ــاريخ آداب اللغــة العربيــة(زيــدان  ، والــشيخ أمحــد )83/ ت

الوسـيط ىف األدب العـرىب      (اإلسكندرى والشيخ أمحـد العنـاىن       
ــه ــسون )59/ وتارخي ــد نيكل  A History of(، ورينول

Arabic Literature, P. 71( ـ د حـسن الزيـات    ، وأمح
تـاريخ األدب   (، والـسباعى بيـومى      )44/ تاريخ األدب العرىب  (

، )142/ مكتبـة األجنلـو املـصرية     /  ىف العصر اجلـاهلى    -العرىب
/ دار املعـارف  / ىف تـاريخ الـشعر اجلـاهلى      (على اجلنـدى    . ود

ــارق . أ. ، وك)274  K. A. Fariq, History of(ف
Arabic Literature,Vikas Publications, 
Delhi- Bombay- Bangalore- Kanpur- 

London, P.43 ...(علـى أىن، رغــم ذلـك كلــه، ال   . إخل
أحسب أن هذا كان يقع حرفيا كما جاء ىف كـالم ابـن رشـيق،               
بل املقصود أن العرب كانوا يتفاخرون بـشعرائهم كمـا يتفـاخر            
أى منا مبا متتاز به أسرته أو قريته أو مدينتـه أو جامعتـه أو وطنـه                 
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يلعب النـساء بـاآلالت     ومته، ال أن احلفالت كانت تقام فعال        أو أ 
املوسيقية وما إىل ذلك، إذ مل يقابلنا خرب واحد عـن قبيلـة معينـة               
احتفلت بأحد شعرائها على هذا النحـو، إمنـا هـو كـالم عـام               
مرسل، عالوة على أن أحدا مل يقل هذا القول قبـل ابـن رشـيق،               

ابـع اهلجـرى، فـأين كـان        وهو متأخر، إذ هو من أهل القرن الر       
ذلك الكالم قبله؟ لقد كانت مكانة الشاعر اجلـاهلى بـني قبيلتـه             
مكانة كبرية بال شك، وهذا كل ما أفهمه مـن نـص ابـن رشـيق      
ال أكثر، إذ كان هو احملـامى عـن أعراضـها واملـذيع ملفاخرهـا               
واملالئ وقت فراغها مبا ينشدها من شعر معجـب يـسليها وميتعهـا         

رها والعازف علـى أوتـار قلبـها واملعـزى هلـا ىف             واحملرك ملشاع 
أوقات امللمات واملثري حلماسـتها عنـد احلـروب واملُـشعل نـار             

وهكـذا، وإن مل يعـن هـذا أن الـشعراء           ... االنتقام ىف نفوسـها   
مجيعا كانوا يفعلون كل ذلك، وىف كل الظـروف واألوقـات، بـل      

قلـوم بوصـفهم    كان هناك شعراء ال يتغنون إال مبـا جيدونـه ىف            
أفرادا ىف دنيا البشر ال أعضاء ىف قبيلة معينة، كمـا كـان هنـاك                
أيضا شعراء متمردون يشذون عن قبيلتـهم فـتخلعهم كمـا هـو             

هذا ما أفهمـه مـن كـالم ابـن          . الشأن مثال ىف شعراء الصعاليك    
رشيق، أما االحتفال بنبـوغ الـشعراء ىف العـصر اجلـاهلى فـال              

أبـأول  : قت الذى ينبغ فيه شـاعر مـا       أدرى كيف ميكن حتديد الو    
أم يكـون  "! نبـوغ "شعر يقوله؟ لكن هذا ليس ما يفْهم من كلمـة    
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بانتشار شهرته؟ لكن أمن املمكن حتديـد وقـت معـني لـذلك؟ أم      
يرجع األمر إىل جلنة تعلن أنه بلغ النبـوغ الـشعرى؟ لكـن مـىت               
 كان اجلاهليون يعرفون نظاما كهذا؟ الواقـع أننـا كيفمـا قلبنـا            

وهلـذا  . تلك العبارة فلن نصل منها إىل شىء حمـدد يـريح البـال            
كله أرى أن املقصود ا هو معناها الرمـزى الـذى أشـرت إليـه             
آنفا، وهو أن الشاعر اجلاهلى كان بوجـه عـام ذا مكانـة عاليـة               

  .بني قومه لألسباب الىت ذكرناها
 نىب قبيلته وزعيمها  " أما قول نيلدكه إن الشاعر اجلاهلى كان        

ىف السلم وبطلها ىف احلرب، تطْلُب الرأى عنده ىف البحث عن مراعٍ            
جديدة، وبكلمته وحدها تضرب اخليام وتحلّ، كما كان حيدو الرحالة 

 األدب تـاريخ / الفـاخورى  حنا انظر" (العطاش ىف التنقيب عن املاء    
صحيح، إذ ها هم أوالء شعراء اجلاهلية بني         غري فكالم) 59/ العرىب

. دينا، وقد قرأنا أشعارهم وترامجهم فلم جند شيئا مما يزعمه نيلدكـه   أي
إمنا كانت قيادة القبيلة لشيخها، فإن تصادف أن كان شـاعرا فبِهـا       
ونِعمت كما هو الوضع ىف حال كُلَيب بن ربِيعـة والفنـد الزمـاىن            

ال فالشاعر  وعمرو بن كلثوم وأُحيحة بن اجلَالّح ودريد بن الصمة، وإ         
فرد من أفراد القبيلة يسمع ما انتهى إليه قرارها ويلتزم به كما يلتزم             

وإال فقد كان عنترة شاعرا،     . غريه، مع رعاية مكانته املتميزة كما قلنا      
وشاعرا كبريا، فهل كان قبيلته تتبع خطاه وترى ما يراه؟ كما كـان             

من جهة الرياسة   طرفة أيضا شاعرا، ومل تكن قبيلته تعريه أدىن اهتمام          
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ا وال ينسجم مع أوضاعها     إذ كان شابا الهيا عابثا يصطدم       والرأى،  
ولـدينا  . حىت ليم على مترده لوما شديدا سجله هو نفسه ىف معلقتـه   

األعشى وزهري والنابغة وحسان، وغريهم كثريون من شعراء اجلاهلية، 
ناك شـعراء   مث لقد كان ه   . ومل نقرأ أن أيا منهم كان سيد قبيلته يوما        

رحالة ينتجعون املمدوحني، فهل كان على قبائلهم إذا ما أملـت ـا             
ملمةٌ أن تنتظرهم حىت يؤوبوا من أسفارهم فيشريوا عليها مبا ينبغى أن          
تصنعه؟ كما أن القبيلة الواحدة كثريا ما كان هلا أكثر من شاعر، فمن         

ـ              صاع منهم يا ترى كان هو السيد املطاع الذى تأخـذ برأيـه وتن
 وما القول ىف الـشعراء       أم هل كان لكل قبيلة شيوخ عدة؟       ملشورته؟

املتمردين على قبائلهم؟ أكانت تلك القبائل تتخذ منهم شـيوخا هلـا     
رغم ذلك؟ وأخريا مىت كانت املوهبة الشعرية والشخصية احلكيمـة          
ـْن متالزمني حىت يكون كل            املهيبة الىت تعنو هلا رقاب اآلخرين صنوي

ر جاهلى سيدا لقبيلته بالضرورة؟ أال ما أكثر ما يشيع ىف دنيـا             شاع
وخباصة ما كـان منـها صـادرا عـن          (األدب العرىب من مقوالت     

إذا ما حتراها الدارس أو وقف إزاءها وقفـة املتـسائل           ) املستشرقني
  !فسرعان ما ينكشف زيفها وما فيها من جمافاة للمنطق ووقائع احلياة
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/ 12ط" (فجـر اإلسـالم   : "أمحد أمـني ىف كتابـه     .  د ينقل

ــصرية  ــضة امل ــة النه ــشرق ) 36/ م1978/ مكتب ــن املست ع
 ىف De Lacy O'Leary) (الربيطـاىن ديالســى أولــريى  

ـــه " Arabia Before Muhammad: "كتابـــ
أن العرىب ضعيف اخليال جامـد العواطـف، لكنـه يعقـب علـى             

ن ال يـرى فيـه أثـرا        ذلك بأن الناظر ىف شعر العـرب، وإن كـا         
للشعر القصصى أو التمثيلـى أو املالحـم الطويلـة الـىت تـشيد              

ـ     " شـاهنامة "هـومريوس و " إليـاذة "بـذكْر مفـاخر األمـة كـ
الفردوسى، يالحظ رغم ذلـك براعـة الـشاعر العـرىب ىف فـن              
الفخر واحلماسة والغزل والوصف والتشبيه واـاز، وهـو مظهـر       

ء ذلك الشاعر لألطـالل والـديار،       كما أن بكا  . من مظاهر اخليال  
وذكْره لأليام واحلوادث، ووصفه لـشعوره ووجدانـه، وتـصويره          

. اللتياعه وهيامه، كل ذلك دليل علـى متتعـه بـالعواطف احليـة            
ويردد أمحد حسن الزيات شيئا قريبا ممـا نقلـه أمحـد أمـني عـن              
أولريى، وإن اختلفت مسوغاته، إذ مـن رأيـه أن مزاولـة هـذا              
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 تقتضى الروية والفكرة، والعرب أهل بديهة وارجتـال، كمـا           الفن
تتطلب اإلملام بطبائع الناس، وهم قد شغلوا بأنفـسهم عـن النظـر             
فيمن عداهم، فضال عن احتياجها إىل التحليـل والتطويـل، علـى            
حني أم أشد الناس اختصارا للقول، وأقلـهم تعمقًـا يف البحـث،           

مث إن  .  واألخطـار الـشديدة    مع قلة تعرضهم لألسـفار البعيـدة،      
هذا الفن هو نوع من أنواع النثر، والنثـر الفـين ظـل يف حكـم                
العدم أزمان اجلاهلية وصدر اإلسالم حىت آخـر الدولـة األمويـة            
حني وضع ابن املقفع الفارسي منـاهج النثـر، وفكّـر يف تـدوين              

/ تـاريخ األدب العـرىب  / أمحد حـسن الزيـات  (القصص  شيء من
31 ،393.(  

أن عددا من كبـار النقـاد ومـؤرخى األدب عنـدنا              ب دي
ومـن هـؤالء الـدكاترة زكـى        : تولَّى تفنيد هذه التهمة املتسرعة    

كجميـع األمـم هلـم قـصص        "مبارك، الذى أكـد أن العـرب        
وأحاديث وخرافـات وأسـاطري يقـضون ـا أوقـات الفـراغ             
ويصورون ـا عـادام وطبـاعهم وغرائـزهم مـن حيـث ال              

دار / النثـر الفـىن ىف القـرن الرابـع        / زكى مبارك . د" (يقصدون
كمـا رد عمـر الدسـوقى       ). 197/ 1/ م1934/ الكتب املصرية 

ــه ــة ىف كتاب ــديث: "باستفاض ــرىب احل ــة " (ىف األدب الع مطبع
على هـذه الفريـة العنـصرية       ) 347 -331/ م1948/ الرسالة

وأدحضها على أساسٍ علمى وفلسفى مبينا أن مـا كتبـه العـرب             
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ترمجوه من قصصٍ ىف القـدمي واحلـديث ينبـئ جبـالء عمـا              وما  
يـذهب  بـل   . يتمتعون به من خيال ومهارة فنية ىف هـذا الـسبيل          

 إىل أنه كانت هنـاك صـلة بـني عـرب اجلاهليـة         أيضا أمحد أمني 
وآداب غريهم من األمـم كـاإلغريق والفـرس متثلـت ىف أـم              

 علـى   أخذوا بعض القَصص فاحتفظوا به يروونه ويتـسامرون بـه         
احلال الىت نقلوه عليها دون تبـديل، أو صـاغوه ىف قالـب يتفـق               
وذوقهم، عالوة على قصصهم األصـيل الـذى مل يأخـذوه عـن             

ـ  " أيام العرب "غريهم مما جنده ىف      " أحاديـث اهلـوى   "وما يسميه ب
  ).68 -66/ فجر اإلسالم/ أمحد أمني. انظر د(

ىف حماضـرات ىف القـصص   : "ويقول حممود تيمور ىف كتابـه     
معهـد الدراسـات العربيـة      " (ماضـيه وحاضـره   : أدب العرب 

سـارعنا إىل اإلنكـار علـى       ): "26/ م1958/  القـاهرة / العالية
األدب العرىب أن فيه قصة، ومـا كـان ذلـك اإلنكـار إال ألننـا                
وضعنا نصب أعيننا القـصةَ الغربيـةَ ىف صـياغتها اخلاصـة ـا              

قيـاس وامليـزان، وفتـشنا     وإطارها املرسوم هلا ورجعنا نتخـذها امل      
وشـد مـا    . عن أمثاهلا ىف أدبنا العرىب فإذا هو خلْو منها أو يكـاد           

أخطأنا ىف هذا الـوزن والقيـاس، فلـألدب العـرىب قَـصص ذو              
صبغة خاصة به وإطارٍ مرسومٍ له، وهـو يـصور نفـسية اتمـع              

نـا  وإننـا لنـشهد فيـه مالحم   . العرىب وخالله فال يقصر ىف التصوير 
ومساتنا وضاحة، وكأننا مل نفقد ىف جمتمعنا العرىب حـىت اليـوم مـا              
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يكشف عنه ذلك القَصص من مالمح ومسـات علـى الـرغم مـن         
وهـو ىف جـوهره وثيـق الـصلة         . تعاقب العصور وتطاول اآلماد   

بالوشائج اإلنسانية الىت هى جوهر القَـصص الفـىن، وإِنْ تباينـت            
الطريـف أن تيمـور كـان يـرى         ومن  ". الصياغة واختلف اإلطار  

عكس هذا الرأى قبال زاعمـا أن البيئـات الـصحراوية ينقـصها             
اخليال وأن ما تركه لنا العرب ىف هـذا امليـدان شـىء ضـئيل ال                
قيمة له، وإنْ صنف هذا التراث رغم ذلـك إىل قَـصصٍ عـاطفى              

         فلـسفى صٍ علمـىوبطوىلٍّ وقَص صٍ حرىبانظـر حممـود    (وقَص
ســبتمرب / الــة اجلديــدة/ وء القــصة وتطورهــانــش/ تيمــور
ــة 61، 56 -54، 52/ م1936 ــه موع ــشيخ "، ومقدمت ال

  ).41/ م1926/ القاهرة/ املطبعة السلفية"/ سيد العبيط
وىف ذات السياق يبدى حممد مفيـد الـشوباشى اسـتنكاره           

ال يزال بيننا أناس ينكـرون علـى العـرب كـل ميـزة              "من أنه   
 االسـتهانة واالزدراء إىل آيـام البـاهرة         حضارية وينظرون بعني  

ــم ــن والعل ــادين األدب والف ــتهانتهم . ىف مي ــت اس ــد مشل وق
وسـندهم ىف هـذا     ! وزرايتهم، فيما مشلتا، القصةَ العربية القدميـة      

أن قصص العـرب كانـت إمـا أخبـارا أو حكايـات أو شـعرا             
ـ              ى روائيا، فهى ال تشبه القصة احلديثة الـىت نعرفهـا حبـال، وعل

/ حممـد مفيـد الـشوباشى     " (قصـصا : ذلك ال تستحق أن تسمى    
إبريــل "/ املكتبـة الثقافيـة  "سلـسلة  / القـصة العربيـة القدميـة   
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حممــد حــسني هيكــل أن فــن . وحبــق يقــرر د). 3/ م1964
، "القـصة "القصص قد عرفته مجيع األمم القدميـة واحلديثـة، وأن           

الـىت اختـذها    كما نعرفها اليوم، ليست إال شكال مـن األشـكال           
هذا الفن على مدى تارخيه الطويـل، وأن هـذا الـشكل سـوف              

أمـا  . يتطور وال شـك ىف املـستقبل إىل صـور وألـوان أخـرى          
بالنسبة إىل األدب العرىب القدمي فهـو يؤكـد حفُولـه باألعمـال             
القصصية املعربة عن أوضاعِ العصور الىت ظهـرت فيهـا ومالحمهـا       

/ 3ط/ ثـورة األدب  /  هيكـل  حممد حـسني  . انظر د (شعرا ونثرا   
كـذلك   وانظـر . 73 -67/ م1965/ مكتبة النهـضة املـصرية    

/ م1948أغـسطس   / اهلـالل "/ رأى ىف القـصة العربيـة     : "مقاله
116.(  

حممود ذهىن، على مـدى عـشرات الـصفحات         . ويفيض د 
، ىف مناقـشة دعـوى      "القصة ىف األدب العرىب القـدمي     : "من كتابه 

يال وخلـو أدبنـا القـدمي مـن الفـن           افتقار الذهن العرىب إىل اخل    
 منـها : القصصى، مقدما عددا من األدلـة العقليـة والنـصوصية         

 ما ورد ىف كتب التاريخ واحلـديث والتفـسري مـن روايـات              مثال
عن النضر بن احلارث، الذى كان حيارب دعـوة الرسـول عليـه             
السالم من خالل جلوسه جملـسه صـلى اهللا عليـه وسـلم بـني               

ته علـيهم حكايـات األكاسـرة وقُـوادهم         مشركى قريش وتالو  
ورجال دولتهم بغية صرف قلوم عـن الـدين اجلديـد وحماولـة             
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" قَـص "ومنـها ورود كلمـات      . ختليصهم من تأثريكتابه املعجـز    
 ممـا يـدل      ىف لغة العرب وكتابـام       "قَصص"و" قصة"و" يقُص"و

 ومنها مـا يقولـه املؤرخـون      .  ذا اللون من األدب    تهمعلى معرف 
من أنه كان ملعاوية رجال موكَّلون بالكتـب الـىت تتحـدث عـن              

. أخبار العرب وسياسات امللوك املاضني يقرؤوا عليـه كـل ليلـة           
ومنها امتالء كتب األدب العرىب باحلكايـات والنـوادر والقـصص     
الــىت تــدور حــول عــادام وأحــوال معيــشتهم ومعــاركهم 

م ىف  وأساطريهم، أو حـول أخبـار العجـم وملـوكهم وسـري           
رعاياهم، أو حول املغامرات واملكايد الىت حييكها البـشر بعـضهم           

"/ القـصة ىف األدب العـرىب القـدمي       : "انظر كتابـه  (إخل  ... لبعض
والواقـع أن مـا     ). 144 -53/ م1973/ مكتبة األجنلو املـصرية   

ذهىن صحيح مائة ىف املائة، فمـن يرجـع إىل كتـب األدب     . قاله د 
لـه املقـدار الـضخم للقـصص الـىت          العرىب القدمي سـوف يهو    

تتضمنها تلك الكتب، وكثري منـها يعـود إىل العـصر اجلـاهلى              
ومـن يـرِد أن يتحقـق مـن هـذا           . أبطاالً وموضوعات وتواريخ  
حملمـد أمحـد جـاد    " قـصص العـرب  "ميكنه مثال النظر ىف كتاب  

املوىل وحممد أبو الفضل إبراهيم وعلى حممـد البجـاوى بأجزائـه            
هذا الكتاب حيتوى علـى مئـات مـن القـصص خيـص        الثالثة، و 

العصر اجلاهلى منها قدر غـري قليـل، وإنْ لـزم القـول بأنـه ال                
           نـات  يتضمن مع ذلك مجيع القصص العربية وال معظمهـا بـل عي
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منها فحسب، كما أنه ال يتعرض للقـصص الطويلـة حبـال، بـل              
ـ            ق جيتزئ بالقصص ذات احلجم الصغري، تلك القـصص الـىت ينطب

على عدد غري قليل منها شرائط القـصة القـصرية كمـا نعرفهـا              
  .وهذا جمرد مثال ليس إال. اآلن

وعلى أساسٍ مما مـر ينبغـى أن نقـرأ مـا كتبـه فـاروق                
العلماء مجمعون علـى أن العـرب ىف اجلاهليـة          "خورشيد من أن    

كانت هلم قصص كثرية ومتعددة، فقد كـانوا مـشغوفني بالتـاريخ        
 تـدور حـول أجـدادهم وملـوكهم وفرسـام           واحلكايات الىت 

ألىب الفـرج األصـفهاىن يكـاد       " األغـاىن "وكتـاب   . وشعرائهم
يكون ذخرية كاملة مـن القَـصص الـذى تتناقلـه النـاس عـن               

هـو  " األغـاىن "ولـيس كتـاب     ... شعرائهم وجمالسهم وملوكهم  
املرجع الوحيد ىف هـذا، بـل إن املكتبـة العربيـة غنيـة بأمثـال             

ــاىل" ــشى"و" األم ــبح األع ــد"و" ص ــد الفري ــشعر "و" العقْ ال
وكتب التراجم والطبقات مبا ال يدع جمـاال للـشك ىف           " والشعراء

أن الفن القصصى قد تناول احلياة اجلاهلية ىف كـل مظاهرهـا، إال             
ـُحدثني رفضوا بكـل بـساطة أن يعتـربوا هـذه              أن الدارسني امل

مـدوا ىف هـذا     القصص فنا نثريا مميزا له أصـوله اجلاهليـة، واعت         
على أن كل هذه الكتب إمنا دونـت ىف العـصر العباسـى الـذى               

وميـضى فـاروق    ". يبعد بعدا زمنيا كبريا عـن العـصر اجلـاهلى         
خورشيد مبينا أن الذين قاموا بتدوين أخبـار اجلـاهليني ىف العـصر         
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العباسى قد اعتمدوا، إىل جانب الرواية واحلفظ، علـى مـا خلفتـه      
ت ومـدونات، إذ كـان التـدوين والكتـاب          اجلاهلية من كتابـا   

كمـا يقـول    " فقد يكون مـن املعقـول     "معروفني عند اجلاهليني،    
أن ينقل الراوى قصيدة شعر، أما أحداث تـاريخ وحكايـة حيـاة             "

ىف الروايـة   / فـاروق خورشـيد   " (فهذه حتتاج إىل تدوين ىف نقلها     
ــة ــشروق/ 3ط/ العربي ـــ1403/ دار ال  -27/ م1982 -ه

الفن اجلـاهلى األول كـان هـو القـصة          "إنه لريى أن    بل  ). 28
والرواية، أما ما عدا هذا من صورٍ كاخلطابة والـسجع فـال تعـدو           
أن تكون استجابة حلاجة مؤقتة مـن حاجـات احليـاة، ودرسـها             

/ املرجـع الـسابق   " (أقرب إىل درس اللغـة منـه إىل درس األدب         
اجلاهليـة مل  ومن كالم خورشيد هـذا خنـرج بـأن عـرب        ). 74

بـل علـى    فقـط   يكونوا يعتمدون ىف حفظ قصصهم على الذاكرة        
  . الكتابة ىف املقام األول

فإذا جئنا إىل الدكتور شوقى ضـيف ومـا أثبتـه ىف كتـاب        
ىف هذا الصدد ألفيناه يؤكد أن عـرب اجلاهليـة          " العصر اجلاهلى "
كانوا يشغفون بالقصص شغفا شـديدا، وسـاعدهم علـى هـذا            "

م الواسعة ىف الصحراء، فكانوا حـني يرخـى الليـلُ           أوقات فراغه 
سدولَه جيتمعون للـسمر، ومـا يبـدأ أحـدهم ىف مـضرب مـن        

حـىت يرهـف اجلميـع      " كـان وكـان   : "مضارب خيامهم بقوله  
وشـباب  . أمساعهم إليه، وقد يشترك بعـضهم معـه ىف احلـديث          
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احلى وشيوخه ونساؤه وفتياتـه املخـدرات وراء األخبيـة، كـل            
ـ  ب ،"تابعون احلديث ىف شوق وهلفة    هؤالء ي  يأنـه يـستمر قـائال       د 

صهم، بـل يتناقلونـه شـفاها، إىل أن مت          صإم مل يكونوا يدونون قَ    
تدوينه ىف العصر العباسى، ومن مث مل يصلنا كمـا كـان اجلـاهليون          

ليس بني أيـدينا شـىء مـن أصـول          : "وهذا نص كالمه  . يروونه
 أن اللغـويني والـرواة      هذا القصص الذى كان يدور بينهم، غـري       

وطبيعـى أن   . ىف العصر العباسى دونوا لنا ما انتـهى إلـيهم منـه           
تتغري وتتحرف أصوله ىف أثناء هذه الرحلة الطويلـة الـىت قطعتـها             
من العصر اجلاهلى إىل القرن الثاىن اهلجرى، وإن كـان مـن احلـق           
أا ظلت حتتفظ بكثري من مسات القصص القـدمي وظلـت تنـبض             

فعنـدنا إذن مـن     ). 399/ العـصر اجلـاهلى   " (وحيويتـه بروحه  
يقول إن اجلاهليني كانوا يـدونون تـارخيهم وقصـصهم كتابـة،            

وصـاحب  . ومن يقول إم مل يكونوا يصنعون شـيئا مـن ذلـك           
هذا الرأى األخري، وهـو الـدكتور شـوقى ضـيف، ال يكتفـى              
بذلك بل يرد ما جاء عن هشام بن حممد الكلـىب مـن أنـه رأى ىف              

 استخرج منـها تـاريخ العـرب، ألنـه          يع احلرية بعض مدونات   بِ
وهـو مـا ال يعـد دلـيال         . متهم ىف كثري مما يرويه على حد تعبريه       

كافيا، إذ حىت لو كان هذا االام صحيحا فليس معنـاه أنـه كـان       
يكذب ىف كل شىء وال يقول الصدق أبدا، وخباصـة أن مـا قالـه               

 بـاب اخلرافـات الـىت ال يقبلـها          نات احلرية ال يدخل ىف    عن مدو 
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العقل، فقد كان من العرب من يكتب حسبما هـو معـروف لنـا              
مجيعا، وبالذات ىف مملكة احلـرية الـىت كانـت تتبـع إمرباطوريـة             

  . الفُرس أصحاب الكتابة والسجالت والدواوين
وقد أوردنا ىف الفصل اخلاص بالـشعر اجلـاهلى مـن هـذا             

رية ديـوان يـضم أشـعار فحـول         الكتاب أنه كان لدى ملوك احل     
اجلاهلية ومدائح من مدحهم من شعرائها، وهو يظـاهر مـا قالـه             

أما قول األستاذ الدكتور عقـب ذلـك إنـه          . ابن الكلىب ويعضده  
حىت لو صحت روايته فأغلب الظن أن مـا شـاهده مـن تلـك               "

نات مل يكن مكتوبا بالعربية، إمنـا كـان مكتوبـا بالـسريانية،          املدو
فهـو مـصادرة علـى      " ت شائعة ىف احلرية قبل اإلسـالم      الىت كان 

املطلوب، إذ معىن كالمـه هـذا أن كـالم ابـن الكلـىب لـيس                
 بعـد أن يفتـرض أن مـا         ،كيف؟ إنه . صحيحا ألنه ليس صحيحا   

 يعـود فيقـول إنـه ال ميكـن أن     ،قاله ذلك العامل املسلم صـحيح     
أنـه  وهـو مـا يفيـد    . تكون الكتابات الىت رآها عربية بل سريانية 

يقصد أنه قـرأ ذلـك بالعربيـة، إذ مل          إمنا كان   ال يزال يكذب ألنه     
يكن يعرف السريانية، وإال لعرِف ذلك عنه أو لقـال إنـه اسـتعان         

كمـا أن سـياق     . ىف االطالع على ما فيها مبن يعـرف الـسريانية         
ومعىن هـذا أنـه يقـول       . الكالم يدل على أن املراد كتابات عربية      

ذكورة بالعربية، على حني يقـول واقـع األمـر          إنه قرأ الكتابات امل   
أى أنـه مل    . إا كانت مكتوبة بالـسريانية الـىت مل يكـن يعرفهـا           
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! يقرأها على هذا االحتمال أيضا، وأنه قـد كـذب هنـا كـذلك             
شـوقى ىف حـق ابـن الكلـىب         . لكن هل ميكن أن يكون ما قاله د       

ـ              ه سليما؟ أما أنا فلست أستطيع أن أوافق أستاذى الـذى أكـن ل
كل االحترام ألن الذى أعرفـه أن مملكـة احلـرية كانـت مملكـة           
عربية، فلماذا تتحدث مملكة كهـذه بلـسان الـسريان ال بلـسان            
العرب؟ كما أن الـشعراء العـرب الكبـار ىف اجلاهليـة كـانوا              
يقصدون ملوكهـا وميـدحوم أيـضا بالعربيـة ال بالـسريانية،            

 كتبـه الـىت تتعـرض       واألستاذ الدكتور ال ينكر هذا بل يثبتـه ىف        
الفـن  "لشعر تلك احلقبة ككتابه الذى بني أيـدينا وكتابـه عـن              

وفوق هذا فـإن أمسـاء ملوكهـا        . مثال" ومذاهبه ىف الشعر العرىب   
أن !) مـثال : أقـول (أمـا إن ثبـت مـثال        . أمساء عربية ال سريانية   

السريانية كانت تستعمل ىف بعض الطقوس الدينيـة فهـذا شـىء             
إذن فلمـاذا جيـب أن يكـون القـصص      . صددهآخر غري ما حنن ب    

  املذكور مكتوبا هو بالذات بالسريانية؟
" مـروج الـذهب   "ومثة خرب كـذلك أورده املـسعودى ىف         

عن معاوية يدل على أنه كان هنـاك منـذ خالفتـه علـى األقـل                
تدوين كتاىب ملا كان اجلاهليون يروونـه مـن قـصص وحكايـات             

ـ        مل ينتظـر حـىت جمـىء العـصر          موأمسار، وأن هذا التدوين من ثَ
وهذا هـو الـنص املـذكور،       . شوقى ضيف . العباسى كما يقول د   

وقد ورد ىف سياق كالم املـسعودى عـن املنـهج الـذى كـان               
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معاوية يتبعه ىف إنفاق ساعات يومـه ـارا ولـيال، وهـو خـاص          
: بسماع العاهل األمـوى أخبـار العـرب وأيامهـا ىف اجلاهليـة            

 أخبـار العـرب وأيامهـا والعجـم         ويستمر إىل ثلث الليـل يف     "
وملوكها وسياسـتها لرعيتـها وسـير ملـوك األمـم وحروـا             
ومكايدها وسياستها لرعيتها، وغـري ذلـك مـن أخبـار األمـم             
السالفة، مث تأتيه الطُّرف الغريبة مـن عنـد نـسائه مـن احللـوى               
وغريها من املآكل اللطيفة، مث يدخل فينام ثلـث الليـل، مث يقـوم              

يحضر الدفاتر فيهـا سـري امللـوك وأخبارهـا واحلـروب            فيقعد ف 
واملكايد، فيقرأ ذلك عليه غلمـان لـه مرتبـون، وقـد وكِّلـوا              
حبفظها وقراءا، فتمر بـسمعه كـلَّ ليلـة جمـلٌ مـن األخبـار          
والسري واآلثار وأنواع السياسات، مث خيـرج فيـصلي الـصبح، مث            

أخبـار  " أيـضا كتـاب      ولدينا". يعود فيفعل ما وصفنا يف كل يوم      
، "عبِيد بن شرِية اجلُرهمي يف أخبـار الـيمن وأشـعارها وأنـساا            

الذى سجل فيه مؤلفه ما كان يقـع بينـه وبـني معاويـة بـن أىب                 
سفيان من حوارات تارخيية، وكان معاوية قـد اسـتقدمه ليـستمع            

ويذكر ابـن النـدمي أن عبِيـدا وفَـد          . منه إىل أخبار ملوك اليمن    
ى معاوية فسأله عن األخبار املتقدمة وملـوك العـرب والعجـم            عل

وسبب تبلبل األلسنة وأَمر افتراق النـاس يف الـبالد، وكـان قـد              
استحضره من صنعاء اليمن، فأجابه إىل مـا سـأل، فـأمر معاويـة           

وهـو الكتـاب الـذى يؤكـد        . أن يدون ذلك وينسب إىل عبيد     
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 وفـوده علـى معاويـة    املسعودى أن صاحبه هو الوحيد الذى صح      
ومل يـصح عنـد كـثري مـن         : "قـال . من رواة أخبار اجلاهليـة    
    د علـى معاويـة مـن أهـل الدرايـة           فَاألخباريني من أخبار من و

بأخبار املاضني وسري الغابرين العرب وغريهم مـن املتقـدمني فيهـا            
إال خرب عبِيد بن شرِية وإخباره إياه عما سـلف مـن األيـام ومـا                

وكتـاب  .  الكوائن واحلـوادث وتـشعب األنـساب       كان فيها من  
ل يفبِعة متداوأيدي الناس مشهور يد بن شرِي ."  

ترى هل بإمكاننا القول بـأن تـدوين القـصص اجلـاهلى مل         
. يتأخر به الزمن إىل عصر العباسيني على عكس مـا يقـول بـه د              

شوقى ضيف؟  ذلك أننا هنا أمام دليل مكتـوب يقـول إن هـذا               
بدأ منذ أول العـصر األمـوى، وإن كنـا ال نـستطيع             التدوين قد   

اجلزم على وجه اليقني كما صنع فـاروق خورشـيد بـأن ذلـك              
التدوين قد بدأ ىف اجلاهليـة فعـال، بالـضبط مثلمـا ال نـستطيع              

لكن إىل أى مدى نـستطيع القـول بـأن مـا            . اجلزم بعكسه أيضا  
 بِكتبه ع  رِيد بن شـ          ي ثال ة هو قصص جاهلى فعال؟ إنـه يتحـدث م

عن قوم عاد وما أنزله اهللا م بـسبب عـصيام وكفـرهم كمـا               
نقرأ ىف القرآن ايد، فهل كـان اجلـاهليون يعرفـون مـا أورده              
القرآن ىف هذا الصدد من تفـصيالت زادـا القـصة تفـصيالت             
أخرى كثرية مل ترد ىف الكتاب ايـد؟ وهـل كـانوا يعرفـون ىف               

ع ليال ومثانيـة أيـام حـسوما        سب: "ذلك الصدد مثل التعبري التاىل    
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حـسبما ورد ىف كتـاب   " حىت تركتهم كأم أعجاز خنـل خاويـة     
عنـد روايـة املـوىل      " احلاقّة"عبيد، وهو تعبري قرآىن ورد ىف سورة        

ـ  فهل ن  مسبحانه قصة هالكهم؟ ومن ثَ     عمـا تركـه لنـا عبيـد         د 
ا أضاف هو إليه تفصيالت إسـالمية؟ أم هـل نعـده            ا جاهلي صصقَ

ا إسالميا تام اإلسـالمية علـى أسـاس أن اجلـاهليني، وإن             قصص
كانوا قد مسعوا بعاد، مل يكن عندهم علم مبـا وقـع ـم تفـصيال                

 اءَ من مصائبركفرهم ومتـردهم؟  هـذا أمـر مـن الـصعب              ج 
كذلك ال بد من اإلشـارة إىل أن القَـصص اجلـاهلى مل             . البت فيه 

كـثريا مـن      أنكمـا . يكن نثرا فحسب، بل كان شـعرا أيـضا        
القصص العرىب املأثور عن اجلاهلية أو الذى يتخـذ مـن اجلاهليـة             

  .موضوعا له خيتلط فيه الشعر والنثر، وليس نثرا صافيا
مـا مـدى تطـابق هـذه     : وأول شىء نتعرض له اآلن هـو   

النصوص القصصية مع مـا تركـه لنـا اجلـاهليون مـن تلـك               
علـى الظـن    النصوص؟ فأما النصوص القصصية الشعرية فيغلـب        

أا أقرب إىل ما تركه العرب فعال، على أسـاس أن الـشعر سـهل         
احلفظ بسبب ما يقوم عليه من تركيز ونغـم موسـيقى، اللـهم إال              

وأمـا النـصوص النثريـة      . إذا ثبت أن مثة تزييفا أو تالعبا ىف النص        
فحىت لو قبلنا ما تقوله بعض الروايات من أنه كان هنـاك قـصص              

ا ال يسوغ أبدا إطالق مثـل ذلـك القـول          جاهلى مكتوب فإن هذ   
وتعميمه على كـل القـصص، إذ كانـت الكتابـة ىف اجلاهليـة              
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حمصورة ىف نطاق ضيق مما يستبعد الدارس معـه التوسـع ىف كتابـة        
مثل تلك النصوص الىت ال عالقـة هلـا باملعاهـدات أو الرسـائل              
الرمسية وما أشبه، وخباصـة إذا علمنـا أن مـواد الكتابـة لـدى               

كـذلك قـد    . ب آنذاك كانت نادرة وبدائية ىف غالب األمـر        العر
ن األسلوب الذى صيغت به تلـك النـصوص القصـصية ال            قال إ ي

ينسجم بوجه عام مع ما نعرفه مـن النـصوص النثريـة اجلاهليـة              
على قلتها من خطبٍ وأمثـالٍ وأسـجاعِ كهـان، بـل ينـسجم              

اسـى  باألحرى مع الكتابة العربيـة بعـد تطورهـا ىف العـصر العب          
الذى دقت فيه األفكار والنت فيـه األسـاليب ورقـت وتلونـت             

الـرد بـأن    إال أنه ميكـن مـع هـذا         ووضح فيها روح التحضر،     
أسلوب القصص بطبيعتـه أسـلوب بـسيط منـساب ال يعـرف             
الوعورة وال االحتفال اللـذين جنـدمها ىف كـثري مـن األشـعار              

تعـدت  لكـن إىل أى مـدى اب  . واخلطب اجلاهلية أو غري اجلاهليـة     
تلك النصوص عن الروايات األصلية الـىت كـان يتـداوهلا أهـل             
اجلاهلية؟ الواقع أنه يـصعب جـدا، بـل يـستحيل ىف الظـروف              
احلالية القطع بشىء من هذا، وإن كنـا نتـصور أن املوضـوعات             

أمـا  . قد بقيت كما هى أو ظلت قريبة مما كانت عليـه ىف األصـل             
 مـن التحـوير فـذلك       سبب القطع بأن تلك النصوص قد ناهلا قدر       

راجع إىل أا نصوص نثرية ال تعلـق بالـذاكرة علـوق الـشعر،              
الذى رأينا ىف الفصل اخلاص به أنه هو أيـضا مل يـسلم متامـا مـن                
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التغيريات الراجعة إىل ما يعترى الذاكرة البـشرية مـن ضـعف أو             
كما أنه مل يكـن هنـاك مـا يـدعو إىل بـذل              . التباس على األقل  
ىف حفظ النصوص القصصية مثلمـا هـو احلـال          اجلهد واالهتمام   

ىف القرآن الكرمي، وكذلك حديث الـنىب عليـه الـسالم ولكـن             
بدرجة أقل، وال كانت النصوص القصـصية مـسجوعة كمـواعظ           

وفـضال  . احلنفاء وأحاديث الكهان، أو قصرية موقَّعـة كاألمثـال        
عن هذا فإن القَصص اجلاهلى ال يرتبط بشخص بعينـه قـد ألّفـه              

كس الشعر الذى ينسب، إال ىف الـشاذ النـادر، إىل هـذا             على ع 
الشخص أو ذاك، أما القصص فإـا ىف األغلـب نتـاج مجـاعى،              
واجلماعة ال تم بالتدقيق ىف حفظ إبداعها قـدر اهتمـام األفـراد             

بـل إىن ألؤكـد أن القـصاصني        . بإنتاجهم كمـا هـو معـروف      
تلـك   ىف أنفسهم هم أول مـن أدخـل التحـويرات والتغـيريات          

النصوص طبقا ملا هو معروف من حكايتهم هلا كـل مـرة بطريقـة              
خمتلفة قليال أو كثريا عن املرة الـسابقة حبكـم ضـعف الـذاكرة              
البشرية واحلالة النفسية الىت يكونون عليهـا واجلـو الـذى حيـيط          

فإذا كـان هـذا هـو حـال         . إخل... م أثناء قيامهم بعملية القص    
؟ ويبقـى البنـاء الفـىن       براوى هذا اإلبداع  سه، فما بالنا    املبدع نف 

هلذا القصص اجلاهلى، وال أظننا بقادرين علـى البـت ىف الـسؤال             
اخلاص مبدى بقاء ما وصلنا من قصص جاهلى علـى حالتـه الفنيـة     

ـ       ذلـك أننـا ال منلـك أى        . اص اجلاهليـة  صالىت خلّفهـا لنـا قُ
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 مستندات كتابية تصور لنا ما حلقه من تطور رغـم مـا قيـل مـن               
أنه كانت هناك بعض الوثائق القصصية املكتوبة الـىت تركهـا لنـا             
اجلاهليون ىف هذا الفن يوما، إذ العـربة مبـا ىف اليـد اآلن ال مبـا                 

  .كان ىف أيدى القدماء
. واآلن إىل املوضــوعات الــىت تناولتــها القــصة اجلاهليــة

ـ "ولسوف نسترشد مبا اشتمل عليه كتاب        الـذى  " ص العـرب صقَ
 إليه علـى رغـم علمنـا بأنـه ال يقتـصر علـى               سلفت اإلشارة 

ذلـك أن مـا يـصدق علـى قـصص           . القصص اجلاهلى وحده  
العرب ىف اإلسالم من هذه الناحية يصدق أيضا بوجـه عـام علـى              
قصصهم قبلـه، اللـهم إال مـا كـان خمتـصا ـذا أو ذاك دون         
قَِسيمه، وهو أمر من الـسهل معرفتـه ىف معظـم األحيـان ألول              

ىف فهرس الكتاب الـذى حنـن بـصدده جيـد أن       ومن ينظر   . وهلة
قـصصٍ تـستبني ـا      : أصحابه قد قسموا القـصص العربيـة إىل       

مظاهر حيام وأسـباب مدنيتـهم بـذكر أسـواقهم وأجـالب            
جتارم واملساكن الىت كانت تـؤويهم وسـائر مـا كـان علـى              
عهدهم من دالئل احلضارة ووسـائل العـيش، وقـصصٍ تتـضمن          

ار كهام وكواهنهم وتبسط مـا كـانوا يعرفـون          معتقدام وأخب 
من حقائق التوحيد والبعث والدار اآلخرة ومـا كـانوا يتوسـلون            

      ـ لْبه من إقامة األوثان وتعهدها بألوان الز ى والقربـان، وقـصص     فَ
جتلو علومهم ومعارفهم وتتوضح منها ثقافتهم وما كـان متـداوال           
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 إليها فطـرهم أو أتـها       بينهم من مسائل العقل والنقل الىت هدم      
إليهم جتارم، وقصص يرى منها ما كانوا يتغنون بـه مـن املكـارم       
واملفاخر وما كانوا يتذممون به مـن املنـاقص واملعـرات سـواء             
أكان ذلك يتصل بكل منهم ىف نفـسه أم فيمـا يتـصل بـاألقربني            

عـا،  من ذَوِيه أم فيما يضم أهل قبيلته أم فيمـا يـشمل النـاس مجي             
وقصص تعدد غرائزهم وخصاهلم فتكشف مـا طُبِعـوا عليـه مـن       
وفرة العقل وحدة الذكاء وصدق الفراسـة وقـوة الـنفس ومـا             
أهلتهم له طبيعة بالدهم وأسلوب حيـام مـن شـريف الـسجايا        
وممدوح اخلصال، وقصص تشرح مـا أُثـر عنـهم مـن عـادات              

 ىف مـوامسهم    ومشائل ىف األسباب الدائرة بينهم وتبني مـا انتـهجوه         
وأعيادهم وأفراحهم وأعراسـهم ممـا ميثـل حيـام االجتماعيـة            
أصدق متثيل، وقصص متثل أحوال املرأة العربية ومـا جتـرى عليـه             
ىف تربية أطفاهلا ومعاشـرا زوجهـا ومعاونتـها لـه ىف احليـاتني              
االجتماعية واملدنيـة بالـسعى ىف سـبيل الـرزق واالشـتراك ىف             

خـذ بقـسط مـن الثقافـة األدبيـة          خوض معامع احلـروب واأل    
السائدة ىف ذلك العهد، وقصص متثـل ذالقـة لـسام وحكمـة             
منطقهم وما ينضاف إىل ذلك من فصاحة اللفـظ وبالغـة املعـىن             
ومجال األسلوب وحسن التصرف ىف اإلبانـة والتعـبري، وقـصص           

تستة        ركـُـس د بـارع ملَحهـم ورائـع طُـرفهم ىف جوابـام امل
كيمة وختلصام اللبقـة ممـا يـدل علـى حـضور            وتصرفام احل 
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الذهن وسرعة البديهة وشدة العارضة، وقصص تعـرب عمـا يقـع      
بني العامة وامللوك والقواد والرؤساء والقـضاة ومـن إلـيهم مـن             
كل ذى صلة باحلكم واحلكّام ممـا يتنـاول حيلـهم ىف املنازعـات              

قـوق  واخلصومات ويوضح طرائقم ىف رفع الظُّالمـات ورجـع احل         
وما جيرى هذا اـرى، وقـصص تـصور احتفـاظهم بأنـسام             
واعتزازهم بقبائلهم ومتجيدهم لألسـالف وتعديـدهم مـا تركـوا      
من مآثر وما أدى إليه ذلك مـن مفـاخر ومنـافرات، وقـصص              
تنقل ما كانوا يتفكهون بـه مـن أمسـار ومطايبـات ومناقـدات              

جلـوائز واخللَـع مـن      وأفاكيه مما نال به احملدثون والندماء سـنِى ا        
اخللفاء والوزراء وما ارتفعت به مكانتهم عنـد الـسادة والوجـوه            
ىف اتمعات واملنتديات، وقصص تؤرخ مـذكور أيـامهم وتفـصل        
مشهور وقائعهم ومقتل كـربائهم وتـصف احلـروب واملنازعـات       
الىت كانت تدور بـني قبائلـهم أخـذا بالثـأر ومحايـة للـذّمار،               

للجند من أحـداث وأحاديـث ىف الغـارات    وقصص حتكى ما كان    
ــفةً  ــوح مــصورةً نفــسيام وأحــواهلم واص والغــزوات والفت
تطورام العقلية واخللقية بنشأة الدولة العربيـة وانفـساح رقعتـها           

ومـن  . مفصلةً عددهم وآالم وأسـلحتهم ىف حيـام اجلديـدة         
 الـوزراء   الواضح مثال أن العناوين الىت يرد فيها ذكـر اخللفـاء أو           

أو الدولة العربية وحيام اجلديدة هى من القـصص الـىت تنتمـى             
ومـن الواضـح أيــضا أن   . إىل تـارخيهم اإلسـالمى ال اجلــاهلى  
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واضعى الكتاب قد ركـزوا ىف تلـك العنـاوين علـى اجلوانـب              
الطيبة ىف الشخصية العربية تعصبا منهم للعـرب، وكـأن العـرب            

قـع ومنطـق احليـاة، بـل        كانوا بال عيوب، وهو ما يكذبـه الوا       
يكذبه قبل ذلك كله ما نقرؤه ىف تلك القصص نفـسها الـىت بـني               
أيدينا، وإن كنا نتفهم الدوافع الىت حـدت بـاملؤلفني إىل انتـهاج             
تلك اخلطة، إذ كانوا يرون اهلجوم الظامل الذى يـشنه علـى أمـة              

، العرب أعداؤها اخلارجيون وأذنام من بـني أَظْهرنـا ىف الـداخل           
فأرادوا أن يقولوا إن العرب مل يكونوا يومـا ـذا الـسوء الـذى               
يصورهم به هؤالء وهؤالء، بـل كانـت هلـم دائمـا حـسنام              

 مـن   اكـثري يـضارعون ـا     الباهرة وإجنازام الرائعة املعجبة الىت      
  .، إن مل يتفوقوا فيها عليهماألمم األخرى

 وقد رجع واضعو الكتـاب إىل عـشرات الكتـب التراثيـة           
والنـاظر ىف   . كى ينقلوا منها ما ضـمنوه كتـام مـن قـصص           

عناوين املراجع واملصادر املذكورة ىف فهارس ذلـك الكتـاب جيـد            
أن بعض تلك الكتب تارخيى، وبعـضها أدىب، وبعـضها قصـصى،            
وبعضها يتعلق بسرية هذا الشخص أو ذاك، وبعـضها مـن كتـب             

بعـضها مـن   األماىل، وبعضها من الكتب الىت تـشرح األمثـال، و      
كتب املوسوعات، وبعضها من كتـب الطرائـف، وبعـضها مـن            
دواوين الشعر وجمموعاته وشروحه، وبعضها مـن كتـب التـراجم      
العامة أو اخلاصة، وبعضها مـن كتـب الـسياسة، وبعـضها مـن       
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ولعـل مـن املستحـسن أن نـورد         . إخل... كتب الشواهد اللغوية  
البـن  "  األذكيـاء  أخبـار "فمنها مثال   : هنا بعض أمساء تلك الكتب    

ــوزى، ــاىن" واجل ــفهاىن، و" األغ ــرج األص ــاىل"ألىب الف " األم
" بالغــات النــساء"للــصوىل، و" األوراق"للـشريف الرضــى، و 

ألىب زيـد اخلطـاىب،     " مجهرة أشعار العـرب   "ألمحد بن أىب طاهر، و    
صــبح "للحــصرى، و" زهــر اآلداب"للجــاحظ، و" احليــوان"و

البـن عبـد ربـه،    " يـد العقـد الفر "للقلقـشندى، و " األعـشى 
ــل ىف األدب"و ــربد، و" الكام ــاريخ"للم ــل ىف الت ــن " الكام الب

املستطرف مـن كـل فـن       "للبيهقى، و " احملاسن واملساوئ "األثري، و 
ليـاقوت احلمـوى،    " معجـم األدبـاء   "لألبـشيهى، و  " مستظرف

ــرزدق"و ــر والف ــائض جري ــدة، و" نق ــة اَألرب"ألىب عبي " اي
  .وهلم جرا... للنويرى

ص اجلاهلى الـذى أوردتـه لنـا        صواآلن إىل شواهد من القَ    
ونبـدأ بقـصيدتى تـأبطَ شـرا ىف         : كتب األدب ودواوين الشعر   

لقائه بالغول حيث يتحدث عن ذلـك الـوحش اخلـراىف حـديث             
املصدق بوجوده، إذ كان اإلميان بالغول واحـدا مـن االعتقـادات         

رؤية الغـول فعـال مث أضـاف    وقد يكون تأبط شرا توهم    . اجلاهلية
إىل ومهه بعض التفاصـيل والتحـابيش، أو يكـون قـد اختـرع              

إال أن األبيـات مـع ذلـك        ... ، وقد ...القصة كلها اختراعا، وقد   
: تصور اعتقادا كان سائدا بني اجلاهليني كمـا ذكرنـا، أو فلنقـل            
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ومعـروف أن أهـل الريـف ىف        . إا تصور خرافة من خرافـام     
قريب كانوا هم أيضا يؤمنـون بـالغول، وأذكـر          بالدنا إىل وقت    

أنىن كنت ىف طفولىت أرتعب مـن ذكـر تلـك الغـول، إذ كـان              
اعتقادنا أا تنبش القبور وتأكل جثـث املـوتى، فكنـت أختـيلىن             
وقد مت ووسدت الثرى ىف القـرب وتـركىن أهلـى ومـضوا إىل              

نـهش  بيوم لتنفرد ىب الغول ىف الظـالم تأكـل حلمـى أكـال وت             
وبطبيعـة احلـال فـإن      ! عظامى شا، وأنا من العجز ىف حالة تامة       

مثل هذا االعتقاد قد تقلص إىل حد بعيـد ومل أعـد أمسـع بـشىء                
ورمبـا كـان    . من ذلك مع انتشار التعليم ودخول الكهرباء القرية       

تكرر حديث شاعرنا ىف قصيدتني على األقل عـن الغـول راجعـا             
الـصحراء ىف الظـالم الـدامس       إىل أنه كان كـثريا مـا جيـوب          

، بـل   كا متمـردا ال يـأوى إىل اتمعـات        وحيدا، إذ كان صعلو   
كان يشكل، مع أمثالـه مـن الـصعاليك املتمـردين، عـصابات             

. لقطع الطريق، فكانت حيام قلقـا وخوفـا وتـشردا مـستمرا           
فإذا أضفنا اجلهل الذى كان سائدا آنذاك ىف اتمـع العـرىب تـبني          

مثل تلك اخلرافة بني اجلـاهليني أمـر طبيعـى متامـا،     لنا أن انتشار  
  .وخباصة ىف ظروف شخص كتأبطَ شرا

ىف شعر العرب قبـل اإلسـالم مبـا         " الغول"وقد تكرر ذكر    
يدل على أن هذه اخلرافة كانت تـسكن عقـول اجلـاهليني كمـا              

فمن ذلك قول طارقـة الـشاعرة اجلاهليـة، حـني اقتـرن             : قلنا
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هوجـاء مقّـاء كـشبه    "إنه قد اختذ بدال منها زوجها بامرأة أخرى،    
ومنه قول امرئ القيس كما بغـرمي لـه كـان يهـدده             ". الغول
  : بالقتل

ـَشرفي مضاجِعي   ومسنونةٌ زرق كَأَنيابِ أَغوالِ؟  أَيقتلُين وامل
  :وقول زهري بن أىب سلمى يصف ناقته

  لَةَ ملوِي من القد محصد عال والَ العشي وتتقيـتبادر أَغ
واآلن إىل القصيدتني اللتني قص فيهما تـأبطَ شـرا حكايتـه            
مع الغول، وفيهما يتبـدى قـصاصا بـارع التـصوير والتـشويق             
والفكاهة واملقدرة على إجراء احلـوار والتحـول مـن الـسرد إىل       

  لَطَاحلديث بني بالـه ىف    قصته ىف اقتدار ومهـارة، إىل جانـب انتق         ى
القصيدة األوىل من الفعل املاضـى إىل التعـبري بالفعـل املـضارع             

ـ          أننـا نـشاهد   شعرعما مضى من وقائع بينه وبني الغول مبا جيعلنا ن
حوادث تقع اآلن حتت أعيننا ال أمـورا مـضت وانقـضت، كمـا         

  ":فخرت... هافأَضرِب... فأَهوى هلا كَفِّى... فشدت: "ىف قوله
نـأَالَ مـانَ فَهيتـغٌ فلببِ   مٍــ م ــدنع تا الَقَيى بِطَ محـران  

  انـصحصح  كَالصحيفَة  بِشهبٍ   ولَ تهـوِيـد لَقيت الغـبِأَني قَ

ـِي لي   أَيـنٍ و كالَنـا نِضـ: فَقُلْت لَها   مكَانِي  أَخـو سفَـرٍ فَخلّ

 تدفَشحةً ندى  وِيـشـوفَأَه   قُـا كَفِّـ لَهصولٍ ـي بِم مانِيـي  

رِبـفَأَضها بِالَ دـهتـرشٍ فَخ  رِيعاــ ص يدلْينـ ل  انلْجِـرلو  

ا: فَقَالَتلَه فَقُلْت ،دا : عـديور   كَانــمنِي ثَبإن ـكـاننالْج ت  

ـًا علَيهـاـنفَـفَلَـم أَ   أَتانِـي مـاذَا حا ـر مصبِـ ألنظُ  ك متكئ
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نيــإِذَا عف أْسٍ قَبِيـحٍـانأْسِ الْهِ  ي رـ كَر قُ رشـمانوقِ  اللِّس  

  اٍء أَو شنـان؟ــوب من عبـوثَ   كَلْـبٍ وشـواةُ  وساقَا مخدجٍ 

 ***   

  ب الْخيعالَـابت الْكَاعـكَما اجت   ه ـم  قد  جبـت  جلبابـأدهو

ـإلَى أَنْ حـحبا الصد  ـاَءهـ  أَثْنمـ وجِلْب قـالَـزاَأللْـي ـهاب  

  ـا مدبِـرا  مقْبِـالَـلَه  فَبِـت   اـعلَـى شيـمِ نـارٍ تنورتهـ

حبفَأصالْغو ي ـتةٌ  ولُ لـارج  ـ فَياـا جتالَ،ارـوـا  أَهم تأَن   

تطَالَباـوـا  ههعضب   تـوـ   فَالْتجـبِولَ هـوهالَ   تـوـغتفَاس  

   هلـا  أَغْـوال ولّت، فكنـتـف    تري  ري كيـ يا انظ:فقلت هلا

ابنة بقحف ــــاجلـ  فطار    أَخلق قَد قفَاسمالَ نِّ ذوسحالْم 
   أُرِه  صيـقَـالَ د ولَـمـفَحـ    بالصـفـا  كَـلَّ أمهيتـه إذا 

ـا ـا ـعظَـاَءةُ  قَفْـرٍ لَهلَّتح  م قِ الطَّلْـ نرو ـزالَـنغت حِ لَم  

  للِّـوى منـزالا باـإنَّ هلــ فـ  اريت؟ـأين ثوت ج: الَـفمن س

وأما الشاهد الثاىن فمن شعر للنابغـة الـذبياىن يـصف فيـه             
مطاردة الكالب للثور الوحشى حني يطلقها صـاحبها عليـه أثنـاء          

ومثل تلك القـصة الـىت تتكـرر كـثريا ىف الـشعر            . اصطياده هلا 
اجلاهلى تدل على شيوع صيد الثـور الوحـشى ىف بـالد العـرب          

وذة مـن معلقـة الـشاعر املـشهورة،         واألبيات مأخ . قبل اإلسالم 
وال ينبغى أن يفوتنا ما تتميز به تلك األبيات مـن وصـف مفعـم               

وال بـد   . باحليوية والدقة ىف التشبيه والتنبه للتفـصيالت املوحيـة        
من التنبيه ثانية إىل أن القصة الىت حنـن بـصدد الكـالم عنـها ال                
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، تستقل بقصيدة كاملة، بل تشكل فقط جزءا مـن قـصيدة أكـرب            
  :شأا ىف ذلك كشأن أغلب القصص اجلاهلى الشعرى

حهـلي، وقـكأنّ ربنـاـد زالَ الن اجلليـي  ار ستأنِسٍ  لِ علـىـومم  ـدوح 
 اوي املصريِ كسيف الصيقل الفَـردـط   أكارعـه موشيٍّ رةَ ـن وحشِ وجـم
 ردـيه جامـد البزجي الشمـالُ علـت  ارية ـوزاِء سـه من اجلـ علي رتـس

 ومن صـرد  من خوف طوع الشوامت   فارتاع من صوت كالّبٍ فبـات لـه
  من احلَـرد  بريئـات ع الكُعوبِـصم  هـر بِــواستم هِ ــن عليــفبثّه

ـهوزِعرانُ منـه حيـثُ  يموكان ض  ـطَع ن عند املُح املُعارِكـدجـرِ  النج  
 رى شكـدفأنفَذَهـا الفَريصـةَ  بامل   شفيـطَعرِ إذ ييطاملُب ن  ـدضمـن الع  

 عنـد مفْتـأد نسـوه  ود شـربٍ سفّ   مـن جنبِ صفْحتـه اـكأنه، خارج
ـًا الـروقِ  أعلى م فظَلّ يعج  صدقٍ  غيـر ذي  أود  يف حالك اللون    منقبض

 وال قَـود  وال سبيـلَ إلـى عـقـلٍ    إقعـاص صاحبـه ا رأى واشـقـمل
ـًا: ه النفس ـقالت ل  يصـد والك لـم يسلـم  ومل ـوإنّ م  إين ال أرى طمع

كذلك تصور األبيات التالية، وهى المـرئ القـيس، واقعـة        
                 ال ثـور ىـرب من وقائع الـصيد، إال أن الفريـسة هنـا أرنـب

تنتهى باحلديث عن تناول الطعام بعد انتـهاء املطـاردة          مث  شى،  وح
  :بالنجاح، فهى إذن قصة من قصص القنص واللهو

 لّقِ ـ السمـاِء حمازٍ  يفـب لى ظَهرِ ـع  الَ  متنِـهـغُالمـي إذْ عـال ح كَأنّ  

 بنأى أرـر ا فانقَـض ـهامـوِي أمهـ  يهـإلَيالّهجلَقْلَـقِا وم فـا بِـطَـر 

 لَـه فقُلت:بـوال صو  ـهنـدهجلَـقِ  أعلـى القطـاة  من ذركـفي   تزفت  

ـْزع  فأدبـرنَ    وقِ الم  ذي القميـصِ  املُطـد الغـجبي   بينـه املفصـل كاجلَ

ـًا    املتـودقِ   األقهـبِ ـيشكغيـث الع  عنـانِـه مـن  وأدركَهـن ثَانِـي

ـًا فصاد لنـا عيـرا    فيعـرقِمبـاٍء  داًء ولـم ينضـح ـع  وثـورا وخاضب
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 لكُـلّ مهـاةٍ  أو ألحقَـب سـهـوقِ   حولـه ح  الرملّ غُالمي يضجِع ـوظَ 

 قِ الفَارِسـي املُنـطَّــزِالعزِي ام ـقيـ  خيضبونـهوال الشخـص إذ ـوقام ط 

 أال : اـفَقُلن ـديقَانِـصٍقَد كانَ صبٍ   للَينـا كُـلَّ ثَـوـوا عبقِ  فخوـزم  

ـّون غـ  وظَـلّ صحابـي يشتـوون بنعمـةٍ   ـّقِـيصف  ارا باللكيـك املوش

أما األبيات الىت حنن مقبلـون عليهـا اآلن، وهـى للملـك             
لِّيل أيضا، فتتوسع ىف احلديث عـن نزولـه هـو وأصـحابه ىف              الض

بعض الطريق بغية األكل واالستراحة حيث نـصبوا ألنفـسهم مـا            
يشبه اخليمة يستتترون ا، مث راحـوا بعـد ذلـك يتنـاولون مـا               
أعدوه من شواء مل جيدوا بدا حني انتهوا منه مـن مـسح أيـديهم                

كـذلك مل يفُـت     . ىف أعراف خيوهلم لعدم وجود مناديـل معهـم        
الشاعر التلفت حوله وتسجيلُ ما كان يراه مـن حيـوان وحـشى             
يقف على مقربة منهم ويتطلع إليهم بعيونـه الـىت تـشبه حبـات              
اجلَزع غري املثقوب كما يقول، واجلَزع حجـر كـرمي تتخـذ منـه      

وهنـاك  . العقود الىت تزين حنور اجلميالت، وهو تـشبيه عجيـب         
االستعمال ىف األدب العـرىب حـىت ىف القـدمي          كلمة ليست شائعة    

وهـى  . ، وهلا علوق بالقلـب رغـم ذلـك        "نَمش"منه هى كلمة    
، وإن مل يقتصر معناها علـى جمـرد املـس، بـل             "نمس"قريبة من   

تضم إليه أيضا معىن مسح اليد ىف شـىء خـشن بغيـة إزالـة مـا       
  : وهذه هى األبيات. علق ا من دسم

 مطنبِِ وبٍـا فَضل ثـفعالَوا علين  واـانزل أال :  لفتيان كرامٍ وقلت
 قُعضبِ ةُ ــأسن ها ـةٌ فيـردينِي  ادهـوعم ازيةٌ، ـاده مــوأوت
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 رعبِـمش  أَتحمي  وته منـوصه  ائبٍـابه أشطان خوصٍ جنـوأطن
 مشطَّبِ د ـجدي ارِي ـإِىل كُلِّ ح  ورناـنا ظُهـاه أَضفـفَلَما دخلن

 يبِـ متغ هـمقيلٍ نحس لْ يف ـفقُ  ةـذ ونعمـوم لذيـلّ لنا يـفظ
 بِـيثقَّ زع الذي مل ـوأرحلنا الَج  ون الوحش حول خبائناـكأنّ عي

 واء مضهبِـنا عن شـإذا حنن قم  اـاد أكُفّنـراف اجليـنمش بأع
 أوبِـاملت ةـ الرده يده كِسـعلي  متعنت ال ـا بــإىل أن تروحن

ونظل مع امرئ القيس ىف هلوه، ولكن ىف غري ميدان القنص، أو      
إنه ىف ميدان القنص أيضا، إال أنه قنص من نوع آخر، قنص املرأة        : قل

ورنا يـروى لنـا     وىف األبيات الىت سنوردها من فَ     . وانال قنص احلي  
 النساء حيث يتبـدى     الشاعر، صدقًا أو كذبا، بعض مغامراته ىف دنيا       

شخصا عابثا فاجرا ال يرعوى عن فاحشة، بل يباهى مبا جيترحه مـن             
عدوان على احلرمات واألعراض حني يتسلل ىف جنح الليل البهيم إىل           
حيث اتعد مع إحدى صواحبه ىف اخلالء، أو إىل حيث يقتحم علـى             

دة  مناش إال أا أخرى خباءها، وهى تناشده أن يتركها وال يفضحها،         
غري صادقة فيما يبدو، وإال ما استجابت له رغم ذلك ومتادت معـه             

ـ  وهو ىف كل ذلك يصف حبيباته وصفً      . إخل... فيما أراده منها   ا ا حي
عجيب          ورِا وحيكى ما وقع منهن ومنه غري متحرج من شىء، ما كثريا  د

من التفصيالت الدالة الىت تعيد لنا املنظر واحلدث كأما ابنا اللحظة،           
د عليه من استهتار، إذ كان ابن ملك ال يباىل مبا يأتى       رشهرا ن ملا م   م

وعجيب أنه، حني يصور ما يقع من النساء من تصرفات أو           . أو يدع 
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 ما يصدر عنهن من كالم، قادر على تقمصهن فكأن امرأة هى الـىت            
  :تتكلم أمامنا أو تتصرف ال أننا نقرأ شعرا

 لك الويـالت إنـك مرجِلـي : التـفق  ةـزينخـدر  ع  دخلت اخلدر وم ـوي 

ـًا الغبيـطُ مالَ  تقولُ وقد    رأ القيس، فانـزلِ ـرت بعريي يا امـ عقَ  : بنـا  مع

 املعلَّـلِ  اك ــن جنــديين مـ وال تبع  زِمامـه وأرخـي  سريي : اـفقُلت هل 

 كثْللى فمبقْ  قد   حـعٍطَرضروم  ـت  ـْـها عـ فأهليت حم وِلِـــن ذي متائـم 

 هـا لـم  يحـولِـيت شقُّـق، وحتـ بش   لـه ها انصرفَتـ ما بكى من خلف إذا 

 ـةً  لـم  تحلَّـلِـلي وآلَـت حلْفَـ ع  ظهر الكثيـبِ تعـذَّرت وما على ـوي 

 صرمي فأمجلي عت ـ أزم دـ وإن كنت ق  التدلُّـلِ ا بعـض هـذ أفاطم، مهـالً  

  إنْ تكـق و ليقَـةٌ  د ساءتكمنـي خ  ـلِـايب مــلّي ثيـ فسسنت  ن ثيابِـك 

 ؟ يفعـلِ ما تأمـري القلـبـ وأنك مه   قاتـلي كـرك منـي أنّ حبــأغَـ 

 لِـيك يف أعشـارِ قَلْـبٍ مقَتــ بسهم  اك إال لتضرِبـيـت عينــوما ذَرفَـ 

 لِـوٍ ا غيـر  معجــت من لَهـ تمتع  خباؤهـا درٍ ال يـرام ـةِ خــوبيض 

 رون مقتلـيـ يِسـ ا لوــ علي حراص   إلَيهـا ومعشـرا اـاوزت أحراسـجت 

 اء الوشـاح املفصـلِـأثنـ ض رــ تع  ماء  تعرضـتـيف الس ريا ـإذا ما الث 

 لِـاملُتفَضــترِ إالَّ  لبســةَ   لدى الس  ومٍ  ثيابهـاـد نضـت لنــفجِئْت وق

 جليـوايةَ تنـك الغـأرى عن ا إن ـ وم  مييـن اهللا مـا لـك حيلـةٌ: التـفق 

 ـخ تجا  ر راَءنـاـأمو ـرجنـ  شي تيــ على أثَرـلِ لَـا ذَيحرم طـرم  

 عقَنقَـلِ ن خبت ذي حقـاف ـا بطـ بن  وانتحـى ة احلـي ـما أجزنا ساحـفل 

 ا املُخلخـلِـم الكَشحِ ريـهضي لي ـ ع   رأسهـا  فتمايلـت يدوـهصرت بِفَ 

 ـلِجنج كالس ةـمصقولـ  ا ـ ترائبهـ  ةـر مفاضــاُء غيــةٌ  بيضـمهفْهفَ 

 لِِـ غيـر احمللَّـ اءـر املــا منيـ غذَاه  رةٍـاةِ  البيـاضِ بصفْــكْرِ املُقانـكبِ 
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 رةَ  مطْفـلِـوحش وج ن ـم اظرة ـ بن  دي عـن أسيـلٍ وتتقـيـد وتبـتص 

 طَّلِـوال  مبعـ ته ــي نصــ إذا هـ   بفاحـش د الرئم ليـس ـوجِيد كجِي 

 لِـالنخلـةِ  املتعثكـ و ـ أثيـت كقنـ   فاحـم  أسـود نتـرعٍ يغشي املـوف 

 مثَنى ومرسـلِ دارِي يف ــلّ املــ تض  لَىـ الع ره مستشـزِرات إلـىـغدائ 

 ـوكَش ـرٍ حٍ لطيـفـ كأنبـ اقٍـ وس  كاجلديـل خمصـىقاملُذلَّـلوبِ الس   

 عتصٍ ـطو بـوخر ـهثْـنٍ  كأنظـ أس  غريِ ش يبـاريع حـلِ  أو مساويـكإس  

 لِـراهـبٍ  متبتـ ارةُ  ممسـى ـ منـ   كأـا اءـ بالعشـ المـتضيء الظـ 

 ضتسـوامل يتـحي فَت ـ ن  فوق فراشها كالض ـؤومتنفـحى مل تعن ت قـطلِض 

 ومجـولِ ن درعٍ ـا اسبكَرت بيـم  إذا   صبابـةً و احلليـم ـ يرنـ لهاـإىل مث 

 ن هواهـا مبنسـلِـاي عـيس صبـ ول  ايات الرجالِ عن الصبـاـت عمتسـلّ 

  بأال ر صـه مٍـخدتدى رألْـو ذَالــيحٍ عـ نص   فيكعـلِـلى تتؤه غيـر م 

قى األبيات التالية، وهى لـسالمة بـن جنـدل، وفيهـا            وتب
يصور انتصار قومه على أعدائهم ساردا ما وقع لكـل واحـد مـن              

فمنـهم مـن صـرِع ىف التـراب،         : كبار حمارىب أولئك األعـداء    
ومنهم من جنّاه الفرار من اهلالك، إذ نالته طعنة كـان مـن شـأا               

 ومنهم مـن وقـع أسـريا        أن ترديه قتيال لوال أن أجله مل حين بعد،        
ىف أيديهم فاقتادوه إىل مضارم مكـبال بـاألغالل تتفـرج عليـه             

وكما نرى فهـو يطلعنـا ىف كـل         . نساء القبيلة ويشمنت به وبقومه    
لوحة على صورة من صور تلك اهلزميـة الـىت منِـى ـا هـؤالء                

واملالحظ أا جمرد سـرد ووصـف ال حـوار فيهـا وال             . األعداء
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فاصيل، إال أن الروح القصـصية ظـاهرة فيهـا رغـم            توسع ىف الت  
  :ذلك

 ـومعتـن كانَ ال تد  هامـل  أيـا   هنامـا فأينع جيـ تّل عرِب  ـوت 
 بقَّـمث ه ـإىل حيثُ أوىف صوتيـ  ةً ـا لَهم ما بني كُتلـةَ روحجعلَن 
  تصبب وأطراف العوايل ا، ـيعصرِ   ابن  جحدرٍ غداةَ  تركنا يف الغبار 
 ب يطل وـوه ادة  ملَّا جاءنـا ـقت  قَبلَـه ي قُوا مثلَ ما القَى اللُّجيملَ 
  إل حجرٍ، وقد فض فآب مـا    مجعـه ـبـه مت  أيتـي بأخبثبأو 
 باوى أنفـه املتنقَّـثُ سـحيإىل   حد السيف من حر وجههوقد نالَ  
  محقَب  مخزومةٌ، وهو لناـإِىل أه  ه ب  قد وسجت جشامةُ  الذُّهليو 
 فُـهرعيتـطَ البـ وسكَبم  من أحسابِ شيبانَـرب  الًوت تثق ائب ب 
 مخدب ان إذا ما خالَطَ العظم ـيم  هـوذةَ  جنَّى بعد ما مالَ رأسـوه 
 ن بم  كَهـعفأَمسـهما مال رأس د  ـح ظَهرِ  على زام   وقَيقَ األغَرب 
 ربه نِ ـعام بصحراِء الكديديـن  را ابين جليـمِ  ويشك  كأنَّ غداةَ  

وننتقل إىل القصص النثرى اجلـاهلى، وهأنـذا أورد بعـضا           
من مناذجه املبثوثـة ىف كتـب األدب املختلفـة، ونبـدأ بكتـاب              

بن اجلوزى الذى نقرأ فيه القـصة التاليـة، وهـى           ال" أخبار النساء "
: قصة من قصص العشق واملـؤامرات تتمتـع مبـستوى فـىن راق            

للشخـصيات،   املـتقن  الرسـم  وفيها ففيها العقدة، وفيها التشويق،   
ـُنبِى عن طبيعـة املتحـدثني، وفيهـا             وفيها احلوار احملكم املوجز امل

مة منطـق احليـاة ىف      النهاية الىت جتمع بني املفاجأة وعـدم مـصاد        
وهى ترينا أن الطبيعة البشرية، مهما يكـن مـن علـو            . نفس اآلن 
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نفس صاحبها، ال تسلم عادةً من بعض العيوب الـىت قـد تكـون              
كمـا تقـوم    . عيوبا خميفة كما هو احلال ىف أمر النعمان بن املنـذر          

العقدة فيها على املكر وأخذ اآلخرين باحليلة اخلفيـة الدقيقـة الـىت     
احملتال عليه وتومهـه أـا تبغـى مـصلحته، ليكتـشف ىف             ختدع  

النهاية بعد أن تقع الفأس ىف الـرأس، أنـه كـان ضـحية حيلـة                
         مزعجة حيكت مبهارة شديدة فلم يتبني لـه سـاعت  احلـق   ها وجـه 

وال ينبغى أن يفوتنا هنا النص على اخـتالط النثـر والـشعر             . فيها
 بيـت واحـد ىف      ىف القصة، وإن اقتصر العنصر الشعرى هنا علـى        

 كيـف روِيـت القـصة كمـا كانـت تـروى             ولنالحظْ. النهاية
األحاديث النبوية واألخبار التارخيية وكثري مـن حكايـات العـرب           
وأقواهلم، وذلك باتباع أسلوب العنعنـة، إذ بـدأت علـى النحـو            

كـان ملْـك    : حكى اهليثم بن عدي عـن الكَلْبِـي قـال         : "التاىل
: نذر أربعني سنةً مل ير منه يف ملْكه سـقطة غـري هـذه     النعمان بن امل  

وذلك أنه ركب يوما فنظـر إىل امـرأة خارجـة مـن الكنيـسة               
علـي بِعـدي بـن زيـد،     : فأعجبه مجاهلا وحسنها وهيئتها، فقـال   

يا عدي، قد رأيـت امـرأةً لـئن مل          : فقال له . وكان كاتبه وخاصته  
 بـد يف أن تتلطّـف يف اجلمـع بـيين            فـال . أظفر ا إنه هو املوت    

امـرأة  : قد سـألت عنـها فقيـل يل       : ومن هي؟ قال  : قال. وبينها
فهـل  : قـال . حكَم بن عوف، رجلٌ من أشـراف أهـل احلـرية          

فـإذا أصـبحت    .  فاكتمـه  :قـال . ال: أَعلَمت بذلك أحدا؟ قـال    
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ـ يريـد ح  . فجد بكلّ كرامة لنزِيلك    فلمـا أذن   . م بـن عـوف    كَ
للن             ـاسـب النجاس بدأ به وأكرمه وأجلسه معه على سـريره، فأَع

فلما أمـسى فـأذن للنـاس بـدأ بـه فأكرمـه             . حالُه وحتدثوا به  
مثّ قـال لـه     . وأجلسه معه وكساه ومجله، ففعل بـه ذلـك أيامـا          

أيها امللك، عندك عشر نسوة، فطلّق أقلّهـن عنـك مرتلـةً            : عدي
يـا حكـم،    : عل، فلما دخل عليه قال لـه      فف. فليتزوجها: مثّ قل له  

مـا صـنع    : فقال حكم لعـدي   . إني قد طلّقت فالنةً لك فتزوجها     
: فقـال لـه عـدي     . امللك بأحد ما صنع يب، وال أدري مب أكافئـه         

ففعل، وحظـي عـدي ـا عنـد         . طلّق امرأتك كما طلّق امرأته    
ـ   . امللك، وعلم الرجل أنه مكَر به يف امرأتـه         ول بعـض   وفيهـا يق

  :أهل احلرية
  " إالّ اليت أخذ النعمان من حكَمِ اادهلـ ما يف الربية من أنثى تع

ألىب " األغـاىن "أما القصة التالية، وهى مأخوذة مـن كتـاب         
الفرج األصفهاىن، فبطلها كُلَيب بن ربيعـة، وهـو شـيخ قبيلـة             
مستبد ال يباىل بكرامة أحـد وال حبقوقـه، بـل يعامـل اجلميـع               

بعسف    وتعالٍ واحتقار ال ي عى أحدا من ذلك ولـو كـان صـهرا          ف
له، مما أدى ىف النهاية إىل أن قتلـه أخـو زوجتـه واضـعا بـذلك           

نار احلزن علـى مقتـل      : أخته ىف كرب عظيم، إذ كانت بني نارين       
يقـول أبـو الفـرج    . زوجها، ونار اخلوف من انتقام أهله من أخيها  

  :ىف ذلك



 119

أن كُلَيبـا كـان     ... بن ربيعـة  وكان السبب يف قتل كليب      "
وكان هـو الـذي ينـزِهلم       . قد عز وساد يف ربيعة فبغى بغيا شديدا       

فبلـغ مـن    . منازهلم ويرحلهم، وال يرتلون وال يرحلون إال بـأمره        
عزه وبغيه أنه اختذ جرو كلب، فكان إذا نـزل مـرتالً بـه كَـٌأل                

ذلـك الكـأل إال     قذف ذلك اجلرو فيه فيعوي، فال يرعـى أحـد           
وكان يفعل هذا حبياض املاء فال يرِدهـا أحـد إال بإذنـه أو              . بإذنه

أعـز مـن كُلَيـب      : من آذَنَ حبرب، فضرِب به املثل يف العز فقيل        
صـيد ناحيـة كـذا وكـذا يف         : وكان حيمي الصيد ويقول   . وائل

وكان ال ميـر بـني يديـه أحـد          . جواري، فال يصيد أحد منه شيئًا     
وال حيتيب أحد يف جملسه غـريه، فقتلـه جـساس بـن             إذا جلس،   

وكان كليب بن ربيعـة لـيس علـى األرض بكْـرِي وال             ... مرة
تغلبِي أجار رجالً وال بعريا إال بإذنه، وال حيمـي حمـى إال بـأمره،              

ـُرة بن ذُهـل بـن شـيبان         . وكان إذا محى حمى ال يقْرب      وكان مل
       اسأصـغرهم، وكانـت أختـهم عنـد      بن ثعلبة عشرة بنني جـس

وخالة جساسٍ البـسوس، فجـاءت فرتلـت علـى ابـن            . كليب
أختها جساس فكانت جارةً لبين مرة، ومعها ابن هلـا، وهلـم ناقـة              

أخربين علي بـن سـليمان      . خوارة من نعم بين سعد، ومعها فَصيل      
وقد كان كليب قبـل ذلـك قـال لـصاحبته           : قال أبو برزة  : قال

ل تعلمني على األرض عربيـا أمنـع مـين ذمـةً؟            ه: أخت جساس 
فسكتت، مث أعاد عليها الثانية فـسكتت، مث أعـاد عليهـا الثالثـة        



 120

نعم أخي جساس وندمانه ابن عمه عمـرو املزدلـف بـن             : فقالت
وزعـم مقاتـل أن امرأتـه كانـت     . أيب ربيعة بن ذُهل بن شـيبان     

ت يـوم   فبينا هي تغسل رأس كليـب وتـسرحه ذا        . أخت جساس 
فلمـا أكثـر عليهـا     . من أَعز وائل؟ فصمتت، فأعاد عليها     : إذ قال 
فـرتع رأسـه مـن يـدها وأخـذ          ! أخواي جساس ومهام  : قالت

القوس فرمى فصيل ناقة البسوس خالة جساس وجـارة بـين مـرة             
مث لقـي كليـب     . فقتله، فأغمضوا على ما فيه وسكتوا على ذلـك        

قتلتـه وأخليـت    : اقتكم؟ قـال  ما فعل فصيل ن   : ابن البسوس فقال  
مث إن كليبـا أعـاد علـى        . فأغمضوا على هذه أيـضا    . لنا لنب أمه  

فأضـمرها وأسـرها    . أخـواي : من أعز وائل؟ فقالت   : امرأته فقال 
يف نفسه وسكت حىت مـرت بـه إبـل جـساس فـرأى الناقـة                

قـد  أو: قـال . خلالة جـساس  : اقة؟ قالوا ما هذه الن  : فأنكرها، فقال 
بن السعدية أن يجِـري علـي بغـري إذين؟ ارم ضـرعها     بلغ من أمر ا 

فأخذ القوس فرمـى ضـرع الناقـة فـاختلط          : قال فراس . يا غالم 
ـ           خربوه بـاألمر،   أدمها بلبنها، وراحت الرعـاة علـى جـساس ف

احلبوا هلا مكيالَي لنبٍ مبحلبها، وال تـذكروا هلـا مـن هـذا         : فقال
ـ : قال مقاتل . مث أغمضوا عليها أيضا   . شيئًا ىت أصـابتهم مسـاء،     ح

وركب جساس بن مرة وابـن عمـه عمـرو          . فغدا يف غبها يتمطر   
بـل عمـرو بـن أيب ربيعـة،        : بن احلارث بن ذهل، وقال أبو برزة      
فـسكت  : وقـال أبـو بـرزة     . وطعن عمرو كليبا فحطم صـلبه     
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جساس حىت ظعن ابنا وائل، فمرت بكر بـن وائـل علـى نِهـيٍ               
ال يـذوقون منـه     : وقـال شبيث، فنفاهم كليـب عنـه       : يقال له 

األحـص، فنفـاهم عنـه      :  آخر يقال لـه    يٍهمث مروا على نِ   . قطرة
مث مروا على بطـن اجلَرِيـب فمـنعهم       . ال يذوقون منه قطرة   : وقال

 إياه فمضـه حـىت             ويـبعهم كليـب وحا حىت نزلوا الـذنائب، وات
مث مر عليه جساس وهو واقف علـى غـدير الـذنائب            . نزلوا عليه 

فقـال  ! ت أهلنا عن املياه حىت كدت تقتلـهم عطـشا         طرد: فقال
فمـضى  . ما منعناهم مـن مـاء إال وحنـن لـه شـاغلون           : كليب

بـل جـساس   : وقـال بعـضهم  . جساس ومعه ابن عمه املزدلـف     
أَوقَـد ذَكَرتهـا؟    : فقال لـه  . هذا كفعلك بناقة خاليت   : ناداه فقال 

. إلبـل ـا   أما إين لو وجدا يف غري إبل مرة السـتحللت تلـك ا            
فعطف عليه جساس فرسه فطعنه بـرمح فأنفـذ حـضنيه، فلمـا             

مـا عقَلْـت    : قـال . يا جساس، اسقين من املاء    : تداءمه املوت قال  
استسقاءك املاء منذ ولدتك أمك إال سـاعتك هـذه؟ قـال أبـو               

  ."فعطف عليه املزدلف عمرو بن أيب ربيعة فاحتز رأسه: برزة
القصة التاليـة الـىت ختتلـف       واآلن أود من القارئ أن يطالع       

                عما مر بنا حىت اآلن من قـصص، إذ هـى قـصة رمزيـة بعـض 
أبطاهلا من احليوان الذى يتكلم كمـا يـتكلم اآلدميـون، ويـشعر            
كما يشعر اآلدميون، وجيادل كمـا جيـادل اآلدميـون، وعنـده             

" األمثـال "جـاء ىف كتـاب      . احلكمة واحلذر كما عند اآلدمـيني     
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 ىبل الضزعموا أن أخوين كانا فيما مـضى يف إبـل هلمـا        ":للمفض
فأجدبت بالدمها، وكان قريبا منهما واد فيه حيـة قـد محتـه مـن             

 لـو أين أتيـت هـذا    ،يـا فـالن  : كل واحد، فقال أحدمها لآلخر    
إين : الوادي املُكْلئ فرعيت فيه إبلي وأصلحتها، فقـال لـه أخـوه           

ط ذاك الـوادي إال     أال ترى أن أحـدا مل يهـب       . أخاف عليك احلية  
فهبط ذلك الوادي فرعـى إبلـه بـه         . فواهللا ألهبطن : أهلكته؟ قال 

مـا يف احليـاة بعـد أخـي         : زمانا، مث إن احلية لدغته، فقال أخوه      
فهـبط ذلـك الـوادي      . خري، وألطلنب احلية فأقتلها أو ألتبعن أخي      

ألست ترى أين قتلـت أخـاك؟ فهـل         : فطلب احلية ليقتلها، فقالت   
 الصلح فأَدعك ذا الوادي فتكون به وأعطيك مـا بقيـت            لك يف 

فـإين  : قـال . نعـم : أفاعلةٌ أنت؟ قالـت   : دينارا يف كل يوم؟ قال    
فحلف هلا وأعطاها املواثيـق ال يـضريها، وجعلـت تعطيـه            . أفعل

كل يوم دينارا، فكثر ماله ومنت إبلـه حـىت كـان مـن أحـسن                
ين العـيش وأنـا أنظـر       كيف ينفع : مث ذكر أخاه فقال   . الناس حاال 

إىل قاتل أخي فالن؟ فعمد إىل فأس فأَحدها مث قعد هلـا فمـرت بـه             
فتبعها فضرا فأخطأها، ودخلت اجلحـر ووقـع الفـأس باجلبـل            

فلما رأت ما فعـل قطعـت عنـه الـدينار           . فوق جحرها فأثر فيه   
الذي كانت تعطيه، فلما رأى ذلك وختـوف شـرها نـدم وقـال              

كيـف  : ن نتواثق ونعود إىل ما كنا عليـه؟ فقالـت   هل لك ىف أ   : هلا
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أعاودك وهذا أثر فأسك، وأنت فـاجر ال تبـايل العهـد؟ فكـان              
  ".حديث احلية والفأس مثالً مشهورا من أمثال العرب

ومن هذا النص يتـبني لنـا أن قَـصص احليـوان ىف األدب              
، إذ  "كليلـة ودمنـة   : "العرىب مل ينتظر حىت يضع ابن املقفع كتابـه        

 هم أوالء اجلاهليون جيعلون من احليوانـات أبطـاال لقصـصهم،            ها
وينطقوم بذات اللغة الىت يتحـدثوا، ويـضفُون علـيهم سـائر            

وهناك قـصص جاهليـةٌ أخـرى       . اخلالل البشريةكما سلف القول   
منها قصة قيام الـضب بالقـضاء ىف اخلـصومة الـىت            : عن احليوان 

ـ    صة الـضب والـضفدع، وقـصة    كانت بني األرنب والثعلب، وق
الغراب الذى أراد أن يقلد العصفور، وقصة النعامـة الـىت ذهبـت            

. تطلب قرنني، وقصة بِر اهلدهد بأمـه، وقـصة الـرخم احلكـيم             
وكذلك قصة الغراب والـديك، وفيهـا أن الـديك كـان نـدميا              
للغراب وأما شربا اخلمر عند مخـار ومل يعطيـاه شـيئا، وذهـب              

بالثمن بعد أن رهن صـديقه عنـد اخلمـار، لكنـه            الغراب ليأتيه   
وهناك أيـضا قـصة الـضبع والـذئب،         . غدر به فبقى ىف احلبس    

فاختلـسها الـذئب فلطمتـه       وملخصها أن الضبع وجدت متـرة     
مسيعـا  : قـال . يـا أبـا اخلَـِسيل     : فتحاكما إىل الضب، فقالـت    

 .يف بيتـه يـؤتى احلَكَـم      : قال. جئناك حنتكم إليك  : قالت. دعوت
إن : قــالت . حلْـوا جنيـت  : قـال . إين التقطـت متـرة   : قالت

: قـال . لطمتـه : قالـت . حظَّ نفسه بغى  : قـال. الثعلب أخـذها 
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حـر انتـصر    : قــال . فلطمـين : قالت. أَشفَيت، والبادي أظلم  
وغري ذلـك ممـا جيـده       "... قضيت: قال. اقْضِ بيننا : قالت. لنفسه

البـن قتيبـة    " الـشعر والـشعراء   "وللجاحظ  " احليوان"القارئ ىف   
  .للبغدادى وغريها" خزانة األدب"البن اجلوزى و" األذكياء"و

وأبطاهلـا مـن امللـوك      القارئ مع القصة التالية،     هنا  ترك  وأ
، وتدور حول ضعف البـشر أمـام نـداء قلـوم            ورجال البالط 

وهـى قـصة الزبـاء وجذميـة        .  عرفوا أن ىف ذلك حتفهم     حىت لو 
: شهورة، وقـد أخـذناها مـن كتـاب ابـن اجلـوزى            األبرش امل 

كـان  : قال هشام بن حممد الكليب عـن أبيـه قـال          ": "األذكياء"
ـ  م .جذمية بن مالك ملكًا على احلرية وما حوهلا مـن الـسواد             كلَ

 وكـان شـديد الـسلطان خيافـه         ،ستني سنة، وكان بـه وضـح      
ص، األبـر : القريب ويهابه البعيـد، فنهِيـت العـرب أن يقولـوا          

 بن الربء، وكان ملكًـا علـى احلـضر،          فغزا مليح . األبرش: فقالوا
وهو احلاجز بني الروم والفرس، وهو الذي ذكره عـدي بـن زيـد         

  :يف قصيدة منها هذا البيت
ى إليه واخلابور  ر إذ بناه وإذوأخو احلضبجدجلة ت   

فقتله جذمية وطرد الزباء إىل الشام فلحقت بالروم، وكانـت          
قـال ابـن    .  اللسان حسنة البيان شديدة السلطان كبرية اهلمة       عربية
وكان امسها فارغة، وكان    . مل يكن يف نساء عصرها أمجل منها      : الكليب

        تيمالزباء: هلا شعر إذا مشت سحبته وراءها، وإذا نشرته جلَّلها فس .
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وبعث عيسى بن مرمي عليه السالم بعد قتل أبيها فبلغت          : قال الكليب 
تها أن مجعت الرجال وبذلت األموال وعادت إىل ديـار أبيهـا            ا مه 

لَكَوماألبرش عنها وابتنت على الفرات مـدينتني        ها، فأزالت جذميةَ  ت 
متقابلتني من شرقي الفرات ومن غربيه وجعلت بينهما نفقًـا حتـت            

وكانت قد  . وكان إذا راهقها األعداء أوت إليه وحتصنت به       . الفرات
 عذراء، وكان بينها وبني جذمية بعـد احلـرب          اعتزلت الرجال فهي  

فحدث جذمية نفسه خبطْبتها فجمع خاصـته فـشاورهم يف          . مهادنة
قصري بن سعد، وكان عاقالً لبيبا، وكان       : ذلك، وكان له عبد يقال له     

: فسكت القوم وتكلم قصري فقال. خازنه وصاحب أمره وعميد دولته    
لزباء امرأة قد حرمت الرجال فهي عذراء       أَبيت اللعن أيها امللك، إن ا     

وإمنا هـي   . ر، والدم ال ينام   أال ترغب يف مال وال مجال، وهلا عندك ث        
ـ احلقد دفني يف سويداء القلب له كُ      . تاركتك رهبةً وحذار دولة    ون م

. ون النار يف احلَجر، إن اقتدحتـه أَورى، وإن تركتـه تـوارى         مككُ
وقد رفع اهللا   . كْفاء متسع، وهلن فيه منتفَع    وللملك يف بنات امللوك األ    

فقـال  . قدرك عن الطمع فيمن دونك وعظّم شأنك، فما أحد فوقك         
يا قصري، الرأي ما رأيت، واحلزم فيما قلته، ولكـن الـنفس            : جذمية

. تواقة إىل ما حتب ووى، ولكل امرئ قَدر ال مفر له منـه وال وزر              
ئت الزباء فاذكر هلا ما يرغّبها فيه وتـصبو         ا: فوجه إليها خاطبا وقال   

انعم : فجاءا خطْبته، فلما مسعت كالمه وعرفت مراده قالت له        . إليه
   ا ومبا جئتنيله السرور بـه والرغبـة فيـه         .  به وله  بك ع وأظهرت
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قد كنت أضربت عن هذا     : وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه، وقالت    
امللك فوق قدري، وأنا دون قـدره،       و. األمر خوفًا أن ال أجد كفؤا     

ولوال أن السعي يف مثل هذا . وقد أجبت إىل ما سأل ورغبت فيما قال 
: يةنِ سوأهدت إليه هديةً. األمر بالرجال أمجل لسرت إليه ونزلت عليه     

ساقت العبيد واإلماء والكُراع والسالح واألموال واإلبـل والغـنم،     
فلما رجع إليه خطيبه أعجبه مـا       . ورِقومحلت من الثياب والعين وال    

مسع من اجلواب وأجه ما رأى من اللطف وظن أن ذلك حلـصول              
رغبة، فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن يثق به من خاصته وأهـل             

  خازنه، واستخلف على مملكته ابن أخته عمرو بن   مملكته، وفيهم قصري 
وكان ملْكه عـشرين    . معدي اللَّخمي، وهو أول ملوك احلرية من خل       

ومائة سنة، وهو الذي اختطفته اجلن وهو صيب، وردته وقـد شـب             
شب عمرو عن   : فقال خاله جذمية  . أَلْبِسوه الطوق : فقالت أمه . ونرب

فاستخلفه وسار إىل الزباء فلما صار ببقَّة نزل        . الطوق، فصارت مثالً  
ـ          سكت وتصيد وأكل وشرب واستعاد املشورة والرأي من أصحابه ف

أيها امللك، كل عزم ال يؤيد : القوم وافتتح الكالم قصري بن سعد، قال    
 فال تثق بزخرف قول ال حصول له، وال تعتقد الرأي           .حبزم فما يكون  

والرأي عنـدي للملـك أن      . باهلوى فيفْسد، وال احلزم باملىن فيبعد     
ـ       ري يعتقب أمره بالتثبت ويأخذ حذره بالتيقظ، ولوال أن األمـور جت

فأقبل جذميـة علـى     . باملقدور لعزمت على امللك عزما بتا أالّ يفعل       
ما عندكم أنتم يف هذا األمر؟ فتكلموا حبسب ما عرفوا        : اجلماعة فقال 
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الـرأي  : فقال جذميـة  . من رغبته يف ذلك وصوبوا رأيه وقَووا عزمه       
ر، أرى القدر يسابق احلذَ   : فقال قصري . للجماعة، والصواب ما رأيتم   

وسار جذمية، فلما قرب من ديار      . فأرسلها مثالً . وال يطاع لقصريٍ أمر   
الزباء نزل وأرسل إليها يعلمها مبجيئه، فرحبت وقربـت وأظهـرت           

نزال والعلوفـات،   السرور به والرغبة فيه، وأمرت أن يحمل إليه األ        
تلقَّوا : وقالت جلندها وخاصة أهل مملكتها وعامة أهل دولتها ورعيتها        

وعاد الرسول إليه باجلواب مبا رأى ومسـع،        . سيدكم وملك دولتكم  
: أنت على رأيـك؟ قـال  : فلما أراد جذمية أن يسري دعا قصريا فقال     

نعم، وقد زادت : أفأنت على عزمك؟ قال. نعم، قد زادت بصرييت فيه   
. ليس لألمور بصاحب، من مل ينظر يف العواقب       : قال قصري . رغبيت فيه 

 ردتسا مسلَّط علـى       . ك األمر قبل فواته   وقد ي ك بقية هوويف يد املَل
   لْك وعشرية ومكان فإنـك  استدراك الصواب، فإن وثقتبأنك ذو م 

قد نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشريتك ومكانك وألقيتهـا يف           
 وال بـد فـاعالً      فإن كنت . يدي من لست آمن عليك مكره وغدره      

 تلقَّوك غدا فرقًا وساروا أمامك وجاء قـوم         هلواك تابعا فإن القوم إن    
وإن تلقَّوك رزدقًـا  . وذهب قوم فاألمر بعد يف يدك، والرأي فيه إليك 

واحدا وأقاموا لك صفني حىت إذا توسطتهم انقضوا عليك من كـل            
وهذه العصا ال   . جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت يف قبضتهم       

يح يقال هلا   ة فرس تسبق الطري وجتاري الر     ذميوكانت جل . يشق غبارها 
 فإذا كان كذلك فتملَّك ظهرها، فهي ناحية بك إن ملكـت            .العصا
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وكانت الزباء ملا رجـع     . فسمع جذمية ومل يرد جوابا، وسار     . ناصيتها
إذا أقبل جذمية غـدا فتلقَّـوه      : رسول جذمية من عندها قالت جلندها     
ومشاله، فـإذا توسـط مجعكـم       بأمجعكم وقوموا له صفني عن ميينه       

. فتعرضوا عليه من كل جانب حىت تحدقوا به، وإياكم أن يفـوتكم           
وسار جذمية وقصري عن ميينه، فلما لقيه القوم رزدقًا واحدا أقاموا لـه     
صفني، فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض األجـدل        

صري يـسايره   وكان ق . على فريسته فأحدقوا به، وعلم أم قد ملكوه       
أيها امللك، أبطـأت    : فقال قصري . صدقت يا قصري  : فأقبل عليه وقال  

كيف الرأي اآلن؟   : فقال. فأرسله مثالً . باجلواب حىت فات الصواب   
فأنِف جذمية مـن ذلـك      . هذه العصا، فدونكَها لعلك تنجو ا     : قال

فلما رأى قصري أن جذمية قد استـسلم لألسـر          . وسارت به اجليوش  
 بالقتل مجع نفسه فصار على ظهر العـصا وأعطاهـا عناـا             وأيقن

فنظر إليه جذمية وهي تطاول     . وزجرها، فذهبت تهوِي به هوِى الريح     
ما أحسنك من عروس تجلَى     : به، وأشرفت الزباء من قصرها فقالت     

علي وتزف إيلّ، حىت دخلوا به إىل الزباء ومل يكن معها يف قصرها إال              
وكانت جالسة على سريرها وحوهلا ألف وصيفة       .   أتراب بكارٍجوارٍ أ 

كل واحدة ال تشبه صاحبتها يف خلق وال زي، وهي بينهن كأا قمر             
فأمرت باألنطـاع فبـِسطَت، وقالـت       . قد حفّت به النجوم تزهو    

فأخذن بيده فأَجلَـسنه    . خذوا بيد سيدكن وبعل موالتكن    : لوصائفها
راها وتراه وتسمع كالمه ويسمع كالمهـا، مث        على األنطاع حبيث  ي    
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ت حتت يده، فجعلت سأمرت اجلواري فقطعن رواهشه، ووضعت الطَّ  
ال : ت، فقطرت قطرة على النطْع، فقالت جلواريهـا       ستشخب يف الط  

فلما مـات   . ال حيزنك دم أراقه أهله    : فقال جذمية . تضيعوا دم امللك  
مث . ضي من فَ  ضيلُك، ولكنه غَ  ى قت فَك وال ش  ى دم هواهللا ما و  : قالت

 رموكان جذمية قد استخلف على مملكته ابن أخته ع        . أمرت به فدفن  
بن عدي، وكان خيرج كل يوم إىل ظهر احلرية يطلب اخلرب ويقتفـي             
األثر عن خاله، فخرج ذات يوم فنظر إىل فارس قد أقبل يهـوي بـه     

، وأمـا الراكـب     أما الفرس ففرس جذمية   : فرسه هوِى الريح، فقال   
مـا  : فأشرف عليهم قصري فقـالوا    . ألمر ما جاءت العصا   . فكاهليمة

وراءك؟ قال سعى املقدر بامللك إىل حتفه، على الرغم من أنفي وأنفه،            
وأي ثأر يطْلَب من الزباء، وهي    : فقال عمرو . فاطلب بثأرك من الزباء   

الـك،  قد علمت نصحي كان خل    : أمنع من عقَاب اجلو؟ فقال قصري     
واهللا ال أَنِي عن الطلب بدمه ما الح جنم وطلعت          . وكان األجل رائده  

مث إنه عمـد إىل أنفـه     . مشس أو أُدرِك به ثأرا أو تخترم نفسي فأُعذَر        
. فجدعه مث حلق بالزباء على صورة كأنه هارب من عمرو بن عـدي            

هذا قصري بن سعد عم جذمية وخازنه وصاحب أمـره قـد            : قيل هلا 
ما الذي جاءك إلينا يا قصري، وبيننا وبينك        : فأذنت له فقالت  . جاءك

ـ  يا ابنة امللوك العظام، لقد أتيت     : دم عظيم اخلطر؟ فقال    فيمـا ي ى ؤت
لُثْمولقد كان دم امللك يطلبه حىت أدركه.  يف مثله ك .  وقـد جئتـك 

مستجريا بك من عمرو بن عدي، فإنه امين خباله ومبشوريت عليـه            
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 إليك، فجدع أنفي وأخذ مايل وحال بيين وبني عيايل وتهددين           باملسري
أنا مستجري بـك    . وإين خشيت على نفسي فهربت منه إليك      . بالقتل

أهالً وسهالً، لك حق اجلوار وذمة      : فقالت. ومستند إىل كهف عزك   
وأمرت به فأُنزِل، وأَجرت له األنزال ووصـلته وكـسته          . املستجري

وأقام مدة ال يكلمها وال تكلمه، وهـو        . زادت يف إكرامه  وأخدمته و 
          يدشيطلب احليلة عليها وموضع الفرصة منها، وكانت ممتنعة بقصرٍ م

: فقال هلا قصري يومـا . على باب النفق تعتصم به فال يقدر أحد عليها       
وإن أذنت  . إن يل بالعراق ماالً كثريا وذخائر نفيسة مما يصلح للملوك         

وج إىل العراق وأعطيتين شيئًا أتعلل به يف التجارة وأجعلـه         يل يف اخلر  
فأذنـت لـه    . سببا للوصول إىل مايل أتيتك مبا قدرت عليه من ذلك         

وأعطته ماالً، فقدم العراق وبالد كسرى فأطرفها من طرائفه وزادها          
         ها وترم عليها فأعجبها ذلك وسا، وقدماالً إىل ماهلا كثريـ ر تلـه   ب 

وعاد إىل العراق ثانية فقدم بأكثر من ذلك طُرفًـا مـن     . مرتلةعندها  
اجلواهر والبز واخلَز والديباج، فازداد مكانه منها وازدادت مرتلتـه          

ومل يزل قصري يتلطف حىت عرف موضع النفـق         . عندها ورغبتها فيه  
مث خرج ثالثة فقـدم بـأكثر مـن         . الذي حتت الفرات والطريق إليه    

ائف ولطائف فبلغ مكانه منها وموضـعه عنـدها إىل أن           اُألولَيين ظر 
كانت تستعني به يف مهماا وملماا، واسترسلت إليـه وعولـت يف        

وكان قصري رجالً حسن العقل والوجه حـصينا لبيبـا          . أمورها عليه 
أريد أغزو البلد الفالين من أرض الشام، فاخرج   : أديبا، فقالت له يوما   
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.  بكذا وكذا من السالح والكُراع والعبيد والثيـاب        إىل العراق فأْتين  
ويل يف بالد عمرو بن عدي ألف بعري وخزانة من السالح      : فقال قصري 

والكُراع والعبيد والثياب، وفيها كذا وكذا، وما يعلم عمرو ا، ولو           
وكنت أتربص به املنون وأنا     . علمها ألخذها واستعان ا على حربك     

فأعطتـه  .  ال يعلم فآتيك ا مع الذي سألت       أخرج متنكرا من حيث   
لْك حيسن ملثلك، وعلى يـد      يا قصري، الـم  : املال ما أراد وقالت   من  

ولقد بلغين أن أمر جذمية كان إيراده وإصـداره         .  مثلك يصلح أمره  
. إليكم، وما تقْصر يدك عن شيء تناله، وال يقعد بك حال ينهض يب            

أسد خادر، وليث ثائر قد حتفز      : الومسع ا رجل من خاصة قومها فق      
اآلن طـاب   : وملا رأى قصري مكانه منها ومتكّنه من قلبها قال        . للوثبة
قـد أصـبت    :  فقال من عندها فأتى عمر بن عدي     وخرج  . املصاع

سـمع،  قل أَ : فقال له عمرو  . جل الوثبة الفرصة من الزباء، فاض فع    
: قال. الرجال واألموال : قالف. ومر أفعل، فأنت طبيب هذه القرحة     

 رجل مـن فتيـان قومـه      يفَلْفعمد إىل أَ  . حكمك فيما عندنا مسلَّط   
وصناديد أهل مملكته فحملهم على ألف بعـري يف الغرائـر الـسود             
وألبسهم السالح والسيوف واحلَجف وأنـزهلم يف الغرائـر وجعـل         

. رؤوس املسوح من أسفاهلا مربوطة من داخل، وكان عمـرو فـيهم      
اق اخليل والعبيد والكُراع والسالح واإلبل حمملة، فجاءها البشري         وس

وملا قرب من املدينة محل الرجـال يف الغرائـر          . قد جاء قصري  : فقال
إذا توسطت اإلبل مدينة الزبـاء      : متسلحني بالسيوف واحلَجف وقال   
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فلما قربت العري من مدينة     . فاألمارة بيننا كذا وكذا، فاخترطوا الربط     
وقد كـان   . تتهادى بأمحاهلا فارتابت ا    قصرها   منرأت اإلبل    زباءال

إن قصريا اليـوم    : وشي بقصري إليها وحذِّرت منه، فقالت للواشى به       
وإمنا يبعثكم علـى    . منا، وهو ربيب هذه النعمة، وصنيعة هذه الدولة       

 فقدح ما رأت من كثرة اإلبل وعظـم      . ليس فيكم مثله  . ذلك احلسد
  : يف نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليها، فقالتأمحاهلا

 داـحدي لن أم ـدال حيمـأجن ما للـجمال  مشيِها وئيـدا؟
  سودا؟  الْمسوح أم الرجال يف بـاردا شــديدا أم صرفانا 

أرى املـوت األمحـر يف      : مث أقبلت على جواريهـا فقالـت      
 املدينـة   توسـطت اإلبـلُ   حـىت إذا    . فذهبت مثالً . الغرائر السود 

وتكاملت ألقَوا إليهم األمارة فـاخترطوا رؤوس الغرائـر، فـسقط           
 .إىل األرض ألفا ذراعٍ بـأَلْفَي بـاترٍ طالـب ثـأر القتيـل غـدرا               

وخرجت الزباء تمصع تريد النفق، فـسبقها إليـه قـصري فحـال             
مـا  فلما رأت أنْ قد أُحيط ا وملكَـت التقمـت خات    . بينهما وبينه 

. بيدي ال بيـدك يـا عمـرو       : يف يدها حتت فَصه سم ساعة، وقالت      
فأدركها عمرو وقصري فضرباها بالسيف حـىت هلكـت، وملكـا           

وخـطَّ قـصري علـى جذميـة قـربا          . مملكتها واحتويا على نعمتها   
  :وكتب على قربه هذه األبيات يقول

متت كلـم ه مـواملش  بالعساكر والقنا عزع ،ةرفيـا يوصف 
 واحلسام املرهف وهو املتوج،   دائهـ إىل أع عت منيتهـفس
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، وهو مجلة مـن القـول مقتطَعـة مـن           "لثَم"مجع   "األمثال"
 كالم أو مرسلَة لذاا تنقَل مما وردت فيه إىل مـشابِهه دون تغـيري              

، وبعض األمثال قد يكون مـسجوعا متوازنـا       . بغية االستشهاد ا  
ومتتـاز هـذه اجلملـة بأـا     . وإن مل يكن هذا شرطا ال بـد منـه      

تلخص املوقف أو اجلدال أو التعليق وتحِسمه علـى خـري وجـه،             
وبأا قصرية ال تتجـاوز بـضع كلمـات، وبأـا مـن احليويـة               
والسالسة وحالوة الـصياغة وبراعـة التـصوير وتعـدد األبعـاد          

 على ألسنة النـاس، وبأـا ال        حبيث يكْتب هلا السريورة واالنتشار    
  .ختلو ىف كثري من األحيان من موعظة أو حكمة

وقد كتب حنا الفـاخورى زاعمـا أن األمثـال اجلاهليـة،            
كالم الشعب ىف مجيع طبقام، فقـد جـاءت ىف أكثرهـا            "لكوا  

حنـا  " (أول مـا أَطْلَـع ضـب ذَنبـه        : غري مصقولة كما ىف قوهلم    
وهـذا حكـم جـزاف      ). 202/ العرىبتاريخ األدب   / الفاخورى

ال معىن له وال دليل عليه، وليس ىف عبارة املثـل الـذى أورده مـا                
لـى   جتـرى ع   بـل يدل على ركاكة أو ضعف ىف الصياغة البتـة،          

ىف كتب النحـو والـصرف كـالم عـن         و. فحولة الصياغة العربية  
هذا التركيب جيده القارئ ىف اية باب املبتـدإ واخلـرب، إذ يـذكر              

حـذف اخلـرب منـها أن يكـون         جيب فيهـا    مواضع  عدة  العلماء  
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ال  حـال    لـه   لـضمريٍ  رٍ مفس  ىف اسمٍ  عاملٍ مصدرٍمضافا إىل   املبتدأ  
ـ كْأَ: "يصح ورودها خـربا، مثـل      ـ  رثَ ش وِيق ملتوتـا    بِرى الـس "

، واملثل الذى بـني أيـدينا يقتـرب        " ما يكون األمري قائما    بطَخأَ"و
وهـو  (، إال أن املعمـول هنـا        مـا نـرى   جدا من املثال األخري ك    

ـ  ةولو أردنا أن نصوغ املثل صـياغ      . مفعول ال حال  ") بهنذَ" ة  عادي
ـ       أول شىء يطْلعه الضب   : "لقلنا بومثلـه  ". ه من جحـره هـو ذَن

وأَظْلَم مـا نـال العمـى       ": "الشاعر األعمى "قول العقاد ىف قصيدة     
ـ  على هذا فكالم الفاخورى   و". جفن شاعرِ  رد دعـوى فارغـة      جم

طائفـة مـن    "شوقى ضـبف حبـق أن       .  د وقد أكد . من املضمون 
هذه األمثال تدخل ىف الـصياغة اجلاهليـة البليغـة، إذ نطـق ـا          
بعض بلغائهم وفصحائهم من أمثال أكثم بن صـيفى وعـامر بـن             
الظَّرِب، وكـان خطبـاؤهم املُفَوهـون كـثريا مـا يعمـدون إىل            

ألزعـم، دون أدىن مبالغـة فيمـا        بل إنـىن    ". حشدها ىف خطابام  
أحسب، أن معظم هذه األمثـال هـى منـوذج للـصياغة البليغـة            

أما قـول الـدكتور شـوقى       . اجلزلة بعكس ما يهرف به الفاخورى     
فرمبـا  " بعض األمثال ختالف قواعد النحـو والتـصريف       "ضيف إن   

يكون كالمنا أدق لو قلنا إا قد ختـالف مـا نعرفـه مـن هـذه                 
 الواجب أن جيعل علماء النحـو والـصرف تلـك       القواعد، إذ كان  

األمثال مصدرا من املصادر الىت اعتمـدوا عليهـا ىف اسـتخالص            
قواعدهم ال أن حيكِّموا تلك القواعـد ىف مثـل هـذه النـصوص              
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اجلاهلية الىت يصعب أن يكون قد دخلها تغـيري يـذْكَر، إن كـان              
ور قد دخلها أى تغيري على اإلطالق كمـا قـال األسـتاذ الـدكت             

، علـى   )408،  404/ العـصر اجلـاهلى   / شوقى ضيف . د(نفسه  
ىف الـصفحة  ) K. A. Fariq(فـارق  . أ. عكس ما يؤكـد ك 

 History of Arabic: "الثالثــة والــثالثني مــن كتابــه
Literature"           مبـا فيـه    (، إذ يقول إن النثـر اجلـاهلى كلـه

، شأنه شأن الـشعر ىف ذلـك العـصر، قـد دخلـه              )األمثال طبعا 
ثري من قبل الرواة، الذين زيفوه وبـدلوه وأضـافوا إليـه            حتريف ك 

وحذفوا منه وشوهوه، وذلك دون أن يـدعم زعمـه هـذا بـأى              
برهان، على األقل فيما خيـص األمثـال الـىت، نظـرا إلجيازهـا              
الشديد وكثرة ترديدها واستمرار االستشهاد ـا واحلـرص التـام           

أى حتـوير، يـصعب     على استعماهلا كما نطق ا ألول مـرة دون          
وسـوف نتوسـع    . جدا جدا أن يناهلا شىء من هذا الـذى قـال          

بعض التوسع ىف معاجلة النقطة اخلاصـة بـدعوى خمالفـة األمثـال             
  .    اجلاهلية لقواعد النحو والصرف فيما بعد

وهنـاك ألفـاظ كـان اجلـاهليون        : ونبدأ باجلانب اللغوى  
 ىف وقْعهـا علـى       ال ،يعرفوا ويستعملوا وال جيدون فيها غرابـة      

األذن وال ىف وقعها على الذهن، وال تـشكِّل هلـم مـن ثَـم أيـة                 
صعوبة ىف فهم داللتها، بيد أن األمـر اآلن قـد تغـري، فأضـحت               
تلك األلفاظ ال تستعمل، وآضت حباجة إىل مـن يـشرح للقـراء             
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معانيها، إذ اللغة تتطور كما يتطور كل شـىء ىف احليـاة، فيمـوت        
 ولو إىل حني، وجتد عليهـا ألفـاظ مل تكـن معروفـة             بعض ألفاظها 

من قبل، أو على األقل مل تكن شائعة االستعمال كمـا هـو احلـال               
  .وهكذا... اآلن

وقد استطعت أن ألتقط بعـضا مـن تلـك األلفـاظ الـىت              
حتتاج إىل من يشرحها للقارئ العصرى، إمـا ألـا غريبـة عليـه              

ليـه ىف ذاـا، فهـى غريبـة         متاما، وإما ألا، وإن مل تكن غريبة ع       
عليه مبعناها القدمي، إذ أصبحت تعىن ىف لغتنا احلاليـة معـىن آخـر              
غري الذى كان هلا قبال، أو هـى غريبـة عليـه بـصيغتها لكونـه                

ومن هـذا النـوع مـن األلفـاظ     . يعرف لذلك املعىن صيغة أخرى   
" احلـداد : القَـين "، و )أول العى االحـتالط   " (الغضب: االحتالط"
اللـنب الـذى    : الـصرِيح "، و )ذا مسعت بسرى القَين فإنه مصبِح     إ(

: العـذْرة "، و )أَبـدى الـصريح عـن الرغْـوة       " (ليس فوقه رغْوة  
أَبـى احلَقـني    " (الوطْب الـذى يحقَـن بـاللنب      : احلَقني"، و "العذْر

إذا " (الرافـع رجلـه   : الـشاصى "و" مـال : ارجحـن "، و )العذْرة
جا فارفع يـدا    ارشاصي نح "، و )حـدالـسهم الـذى كـانوا      : الق

يستقسمون به، أى حياولون أن يعرفوا به الغيـب حـسبما كـانوا             
نـصيب الـشخص    : الـشرب "، و ) قدحك أَبصر وسم " (يتومهون

ومجعـه  (العقْـى   "، و )آخرهـا أقلُّهـا شـربا     " (أو احليوان من املاء   
احـذَر الـصبيان ال     " (ىب عند والدتـه   ما خيرج من الص   "): أَعقاء"
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أَجـرِ  " (الـسهولة "): أذالل"ومجعـه   (الـذِّلّ   "، و )تصبك بأعقائها 
" األصـل : اَألس"، و "االستئـصال : احلَـس "، و )األمور على أذالهلا  

)  باَألس ق احلَسلَى"، و )أَلْصـل     ـمشيمة ال : السار، وهـو اجلَموح
سـيور تـربط ـا    : الـوذَم "، و )نانقطع السلَى ىف الـبط    " (الوليد

أطراف العراقى، وهى اخلشبتان اللتان تكونان علـى حافـة الـدلو            
يحمل منهما، أو اخلشبتان اللتـان تـصالن بـني وسـط الرحـل              

مل يستـشره   : أُمر دون عبيـدة الـوذَم     " (عرقُوة: واملؤخرة، واملفرد 
ألقـى عليـه   " (املتاع والثقـل : عاعالب"، و)أحد ىف األمر هلوان شأنه   

النبـت عنـد    : الزخـارِى "، و )ألقى عليه نفسه من حبه لـه      : بعاعه
، )اكتملـت وبلغـت الغايـة     : أخذت األرض زخارِيهـا   " (ارتفاعه

: العقَنقَـل "، و )أَرِطِّى، إن خـريك ىف الـرطيط      " (التذمر: الرطيط"و
أعطـه مـن كـل مـا        : قَل الضب أعط أخاك من عقَن   " (صرانـُامل

اُعلُـل  " (سـمن : حظَـب يحظُـب  "، و)معك مهما يكـن تافهـا     
، )بـدا جنيـث القـوم     " (ما كان خافيا فظهر   : النجِيث"، و )تحظُب

إمـا أن تعطيـه ممـا       : لْسةـُذَيا واخل ـُبني احل " (العطية: ذَياـُاحل"و
ه منـك مـا     معك وإما اختلسه منك، أى أنه ال فَكَاك مـن أخـذ           

حتـت  " (العنـاد : ، والعنـدأُوة  "اللني والضعف : الطِّريقة"، و )معك
زاد "مبعـىن   : ثأطةٌ مـدت مبـاء    " (الطني: الثَّأْطَة"، و )طريقته عندأُوة 

جـدح جـوينٍ مـن سـوِيقِ        "" (الـشرب : اجلَدح"، و ")الطني بِلّة 
، )ع مـن الطعـام    اسم شـخص، والـسوِيق نـو      : وجوين. "غريه
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، )حـذْو القُـذَّة بالقُـذَّة   " (الريشة الىت تركَّب على السهم : القُذَّة"و
خلِّ سبيلَ مـن وهـى سـقاؤه، ومـن هرِيـق            "" (أَراق: هراق"و

" الـسراب : اليلْمـع "، و ) ألنه ال أمـل ىف صـالحه       ،"بالفالة ماؤه 
" عـد فـوات األوان    الـذى يـأتى ب    : الدبرِى"، و )أَخذَل من يلْمع  (
)  رِىبالرأى الد شر( قَة"، ور الـسريع الـشديد    : احلَقْحيالس) "  شـر

ضرب علـى األمـر الفـالىن       " (النفْس: اجلروة"، و )السري احلَقْحقَة 
النـؤوم الكـسالن، أو     : اهللْباجـة "، و )وطَّن نفسه عليـه   : جِروته

ـ "، و )أعجـز مـن هلْباجـة     " (الثقيل اجلـاىف   ممغَشوم : شغَـش "
يفِْسد كل شـىء وال يبـاىل، كـالثور ىف           :غشمشم يغشى الشجر  (

الفـرار  : الفرار بقُرابٍ أكـيس   " (القُرب: القُراب"، و )حمل اخلزف 
، )قبــل التــورط ىف املهلكــة أفــضل مــن التمــادى ىف األمــر

املـسرع  : الوسـاع "، و "البطـىء املتـأىن ىف مـشيته      : القَطُوف"و
، )قـد يلحـق املتـأىن املتعجـلَ    : طُوف يبلُغ الوسـاع  القَ" (السابق

:  إىل وثيـة فْـت ك" (القدر الـصغرية والكـبرية    : الكفْت والوثية "و
تقال ملن ال يكتفى بتحميل صاحبه املكروه الكبري، بـل يلْحـق بـه              

، ) البِـضاع  كمعلِّمـة أمهـا   " (اجلماع: البِضاع"، و )آخر مكروها
: اليهيـر "، و ) شـىٍء أخطـأ األنـف جلَـل        كلُّ" (ريصغ: جلَل"و

لكـن لحـام    " (حلـوم : لحـام "، و )أكْذَب من اليهيـر   " (السراب
  نجةَ ال تمربش(  ،"لْتليت: بلتاب) "         قمـن فـالن بـأَفْو لْـتلما ب

الـسهم  : واألفـوق الناصـل   .  أنه رجل صعب املراس    ظهر: ناصل
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وهو مأخوذ من الدعـة ال مـن        . أراحها:  نفسه ودع"، و )املكسور
مـا  : العبكَـة "، و)من مل يأْس على ما فـات ودع نفـسه    " (التوديع

مخرنبِـق  "، و )مـا أُباليـه عبكَـةً     " (يعلق بأصواف الغنم من بعرها    
، باألرض ينتـهز فرصـة ليثـب علـى عـدوه          الطئٌ  ، أى   "لينباع

  ). تعظيىن وتعظْعظىال" (اتعظ: تعظْعظَ"و
ومثة جانب ىف األمثال حيسن أن نتناوله ضـمن مـا نتنـاول             

والواقع أن مثل هـذه األلفـاظ       . منها هنا، أال وهو األلفاظ العارية     
ال تظهــر بقــوة ىف األمثــال اجلاهليــة وال ىف األمثــال العربيــة 
الفصيحة بوجه عام، ورمبا مل يكن هناك منها ىف األمثـال اجلاهليـة             

ألىب هـالل العـسكرى     " مجهرة األمثـال  "الىت وقعت ىل ىف كتاب      
 عـن قلـة ورود هـذه        ، فضالً "اخلُرء"و" االست"و" راطالض"إال  

وقد كنت أحسب أن مثل هـذا النـوع مـن           . األلفاظ ىف حد ذاا   
األلفاظ سيكون كـثريا ىف كـالم اجلـاهليني نظـرا خلـشونتهم             

أن الواقع جـاء شـيئا آخـر        وبداوم وعدم احتشام وثنيتهم، إال      
غري ما كنا نتصور، على األقل طبقا ملـا تقولـه أمثـاهلم ىف هـذا                

وهذه بعض شواهد على ورود هـاتني اللفظـتني ىف تلـك            . الشأن
، "أَضـرِطًا آخـر اليـوم؟     "،  "أَضرِطًا وأنـت األعلـى؟    : "األمثال

 العيـر   قـد يـضرِط   "،  "است مل تعود املجمر   "،  "است البائن أعلم  "
  ".خرِئَت بينهم الضبع"، "واملكْواة ىف النار
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وهناك، إىل جانب ما مر، صيغ صـرفية وتراكيـب حنويـة            
ىف موضـع حـرف     " لـيس "مل تعد تستخدم اآلن، مثل اسـتعمال        

، "إمنا يجزى الفىت لـيس اجلمـل      : "كما ىف املثل التاىل   " ال"العطف  
ـ    يـضاف إىل    ال يعرفـه كـثري منـا،      " لـيس "وهو استعمال لـ

، "قام الطـالب لـيس عليـا      : "استعماهلا أداة استثناء كما ىف قولنا     
" أَنَّ"ومن هذه التراكيب أيـضا حـذف خـرب          . أى قاموا إال عليا   

رغم عدم تقدم ما يدل عليه، إال أنه مفهوم مـن الـسياق كمـا ىف                
ملعـىن أن   ، إذ ا  "أَشبه شرج شرجا لـو أن أُسـيمرا       : "الشاهد التاىل 

، إال أن   "شـرجا "هذا املكان هـو فعـال املكـان الـذى يـسمى             
الىت كنـت أعبـدها فيـه ليـست         ) أى شجرات السمر  (اُألسيمر  
أَشـبه شـرج شـرجا لـو أن         : "ومتام الكالم إذن هـو    . موجودة

ولعـل القـارئ قـد      ". أُسيمرا كنت أعبدها من قبل كانت هنـاك       
، وتـصغري  ")سـمرة "مجـع  " (أَسمر" اجلمع ىف تنبه إىل تصغري صيغة  

) ى دون ردهـا إىل صـيغة املفـرد أوالً   أ(صيغ اجلمع كمـا هـى      
ممنوع بوجه عام ىف اللغة العربية حسبما هـو معـروف، اللـهم إال              
ما نص عليه الصرفيون، وهو مجوع تكسري القلّـة، ومنـها صـيغة             

مللمـون بـالنحو العـرىب أن       كذلك يعرف ا  . الىت بني أيدينا  " أَفْعل"
وامسها، لكـن لـيس مـن بينـها         " كان"هناك مواضع حتذف فيها     

، الىت نالحظ ىف الشاهد التـاىل كيـف أن قائـل املثـل قـد                "إال"
كمـا  " لـو "وامسها مثلما حيذفهما العرب بعد      " كان"حذف بعدها   
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، "التمس ولـو خاتمـا مـن حديـد    : "الىف قول الرسول الكرمي مث    
جمرد خـاتمٍ مـن حديـد ال         مهر حىت لوكان هذ املهر    ادفع أى   أى  

املكـررة كمـا ىف مثـل قولـه عليـه           " إنْ"، وكذلك بعد    قيمة له 
إِنْ خيـرا فخيـر، وإِنْ شـرا        : الناس جمزِيون بأعمـاهلم   : "السالم
رأو               "فش ،ـريا فـاجلزاء خون بـه خـريزِيأى إن كان العمل ا ،

إالّ حظيـةً   : "ونـص املثـل هـو     . اجلزاء شر كان هذا العمل شرا ف    
إذا مل يكن أمرك هو احلظـوة عنـد مـن تريـد أن              "، أى   "فال أَليةٌ 

ومن الشواهد الـىت جـاءت فيهـا        ". يكرمك فال تأْلُ أن تتودد له     
قـد قيـل ذلـك إنْ       : "ثل التاىل وامسها حمذوفني قوهلم ىف امل    " كان" 
ا  حقيـل، وانتـهى األمـر، سـواء كـان      ، أى قيل ما ق"ا وإنْ كذب

أنـا  : "كذلك انظـر إىل املثـل التـاىل       . الكالم املَقُول حقا أو كذبا    
أنا عامل باألمر علمـا جيعلـىن أجيبـك         : "ومعناه" (غَرِيرك من األمر  

كيـف أدى   ") ىف أى أمر منه حىت لو كان سؤالك على حني غـرة           
ليـه داللـة    فيه إىل املعىن املقصود رغـم أنـه ال يـدل ع            التركيب

وهناك أيـضا املثـل التـاىل بتركيبـه         . مباشرة ال تحوِج إىل شرح    
: الذى ال يقابلنا ىف فصحانا املعاصرة رغـم اسـتمراره ىف العاميـة            

"  رواحلَج كنيع ،روفهو يدل على التحذير من خطـر يتهـدد          "أَع ،
املخاطب، وهو هنا احلجر الذى ميكن أن يـصيب عـني األعـور،             

) العـني (واملهـدد   ) احلجـر (ة أن كـال مـن املهـدد         مع مالحظ 
وهـو تركيـب ال يـستعمل اآلن إال ىف          . منصوب كما هو واضح   
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العامية كما قلت، بل ال أظنـه مـن التراكيـب الـىت تقابلنـا ىف                
وال تـنس أن أداة النـداء قـد حـذفت           . النصوص القدمية كثريا  

يهـا  أ: "، واملقـصود  "يـا أعـور   : "كذلك ىف النص، إذ األصـل     
األعور، احذر أن يصيب عينك الوحيـدةَ الباقيـةَ حجـر يـذهب             

   ".ببصرها أيضا فتصبح أعمى متاما
فقـد حـذف الفعـل      " أَحشفًا وسوَء كيلـة؟   : "أما ىف قوهلم  

وفاعله، وهو استنكار جلمـع الـشخص بـني خلّـتني سـيئتني ىف             
تعامله مع الناس بدال من االقتصار علـى واحـدة منـهما ليـست              

، "أغَيـرةً وجبنـا؟   : "ومثله قوهلم ىف مثـلٍ آخـر      .  ذاا بالقليلة  ىف
وهو مثل تقوله الزوجة لرجلها الذى يغـار أشـد الغـرية عليهـا،              
لكنه من اجلنب حبيث ال حياول الـدفاع عنـها إذا تعـرض عرضـه             

مـن  " نجـد أَ: "وهناك صيغة صرفية قـابلتىن ىف الفعـل       . للعدوان
، )إشـارةً إىل الوصـول إىل الغايـة       " (أى حضنا أَنجد من ر  : "قوهلم

للفعل املاضى املـشتق مـن اسـم بلـد مـا أو         " أَفْعلَ"وهى صيغة   
أَعـرق، وأَشـأَم، وأَعمـن، وأَيمـن،       : "مدينة من املدن، كقـوهلم    

، أى وصل العراق أو الشام أو عمـان أو الـيمن أو منـى               "وأَمنى
ومثـة  .  اسم جبل مـشهور ىف جنـد       "حضن"و. أو شارف الوصول  

صيغة مجعية ال نستخدمها عادةً ىف املوضـع الـذى جـاءت فيـه،              
" جـان "مجـع   " (أجناؤهـا أبناؤهـا   : "ىف قوهلم " أفعال"وهى صيغة   

أى (، أى أن مـن جنـوا عليهـا          "جناتها بناتهـا  "بدال من   ") بان"و
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 مجعيـةٌ  وهـى صـيغةٌ  . هم أنفسهم الذين سبق أن بنوهـا     ) هدموها
: صـاحب "قليلةُ االستعمال ىف هذا املوضع حسبما قلنـا كمـا ىف            

، ولكنها ليـست خاطئـة كمـا قـد          "أشهاد: شاهد"و" أصحاب
شوقى ضيف، الـذى علـق علـى هـذا املثـل          . يفْهم من كالم د   

ال يجمـع علـى     " فـاعالً "ألن  " جناتها بناتهـا  "القياس  "قائال إن   
، وفاتـه   )408/ العـصر اجلـاهلى   / يفشوقى ض . د"..." (أفعال"

/ هـود (ىف موضـعني منـه   " أشـهاد "أن القرآن نفسه قد استخدم      
، الىت تكـررت فيـه نيفًـا        "أصحاب"، ومثلها   )51/ ، وغافر 18

على التـواىل، ولـيس     " صاحب"و" شاهد"وسبعني مرةً، ومها مجع     
: ذكر عبـاس أبـو الـسعود ىف كتابـه          ذلكك. بعد قول اهللا قول   

 أنـه   )40/ م1971/ دار املعـارف  " (ل ىف ألوان اجلمـوع    الفيص"
أمـا ىف   ". أَجهـال : جاهل"و" أَقْباس: قابِس"ورد عن العرب أيضا     

: فـنالحظ تـذكري الفعـل     " إذا جاء احلَين، حـار العـني      : "قوهلم
رغم إسناده ملؤنث، وهـو اسـتعمال صـحيح ألن لفظـة            " حاَر"
زى، أى أـا ليـست كائنـا        ، وإن كانت مؤنثة، فتأنيثها جما     "العني"

حيا له عضو أنوثة كاملرأة والدجاجة مثال، ومـن مث جـاز ىف لغـة               
  . الضاد تذكري فعلها

ومن التركيبات الالفتة للنظر اكتفاؤهم باحلـال فقـط مـن           
أضـرِطًا وأنـت   : "بني أركان اجلملة مجيعا كما ىف املـثلني التـاليني     

:  قـوهلم ىف املثـل التـاىل      أمـا ىف  ". أضرِطًا آخر اليوم؟  "،  "األعلى؟
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وهـو  . أى اقلب الكالم وعد إىل ما قلته مـن قبـل       " (اقْلب قَالبِ "
مثل يضرب للرجل تكون منه سقطة فيتداركها بـأن يقلبـها عـن             

الـىت تعـىن   " فَعـالِ "فعنـدنا صـيغة   ) جهتها ويصرفها عن معناها   
ومـن أمسـاء    . لْ، أى أَدرِك، وانـزِ    "نـزالِ "،  "دراك"، مثل   "افْعلْ"

األعالم الىت قابلتىن ىف أمثال اجلاهليني على هـذه الـصيغة أيـضا             
، وهو من أمساء األعالم املؤنثـة، وقـد ورد ىف املثـل             "عرارِ"اسم  
ـ  : "التاىل ـل  باءت عارِ بكَحبقرتـان   ، أى أن عـرارِ وكحـالً      "ر 

متساويتان ال تفضل إحدامها األخرى، فـإذا أَخـذْت هـذه بـدال             
ولـنالحظ أن   . ك، أو تلك بدال من هـذه، مل ختـسر شـيئا           من تل 

هذا االسم، رغم جميئه فاعال، قـد بنِـى علـى الكـسر، وهـذا               
. إعرابه دائما ىف لغة احلجازيني مهما تغـريت وظيفتـه ىف اجلملـة            

" اسقِ رقَـاشِ، إـا سـقّاية      : "ومنه أيضا ما ورد ىف األمثال التالية      
ـ   "،  )اسم امرأة كرمية  ( اسـم امـرأة    " (ا قالـت حـذَامِ    القـولُ م

اسـم فـرس   " (أجرأ من خاصى خـصاف  "،  )اشتهرت بصحة رأيها  
ـ            س وأراد أن   رخصاه صاحبه كى ال يأخذه منه ملـك أعجبـه الفَ

اسـم علَـمٍ    " (روغى جعارِ، وانظرى أيـن املفـر      "،  )يستوىل عليه 
وهـى الكاهنـة التميميـة     " (أَزنـى مـن سـجاحِ     "،  )على الضبع 

رة الىت ادعت النبوة عنـد مـوت الـنىب عليـه الـسالم مث         املشهو
فاءت إىل اإلسالم كرة أخرى، وكان هلا مـع مـسيلمة الكـذاب             

اسـم  " (صـمى صـمامِ   "،  )قصة معروفة هى الىت شهرتها ذا املثل      
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وهو مثل يقال عند استفظاع الداهية تعـبريا عـن الـضيق      . للداهية
ن هـذه الـصيغة ال تبلـغ غرابـة          بيد أ ). ا والرغبة ىف انقشاعها   

األخـذ  : "الىت نقابلها ىف الـشاهد التـاىل مـرتني        " فُعيلَـى"صيغة  
، أى هــو ىف االســتدانة لطيــف "سـريطَى، والقــضاء ضــريطَى 

. املعشر، لكنه عند الدفع يستحيل شخصا شكـسا ســئِّ الذمـة           
ـ   " أخذه اهللا أخذ سبعة   : "وىف قوهلم  " سـبعة : "ؤةنراهم يسمون اللب

، وال يعرف هـذه التـسمية إال األقلـون، ومثَلُهـا        ")سبع"تأنيث  (
  ". امرأة"بدال من ") رجل"مؤنث " (رجلَة"ىف هذا مثَلُ 

قبـل الفعـل   " مـا "وىف بعض األمثال نالحظ إيراد احلـرف    
: املتأخر عن شبه اجلملة، وذلـك لتأكيـد املعـىن، ومثلـه قـوهلم             

"  درنٍ مـا    "،  )اسـم رجـل   " زائدة"و" (ها زائدةُ باليدين ما أَوـيبِع
، "لـك مـا أبكـى، وال عبـرةَ ىب     "،  "قبلك ما جاء اخلرب   "،  "أَرينك

"   قَابلَّ العما ح نقَيكما أن هنـاك مـثال واحـدا علـى          ". وباألش
مع امسـني ظـاهرين علـى خـالف مـا           " بني"األقل تكررت فيه    

 مثل هـذا التكـرار ال جتيـزه    يدعى بعض اللغويني املتنطّسني من أن 
العربية، مث اتضح ىل منـذ سـنوات غـري قليلـة أن ذلـك غـري                 
صحيح، إذ وجدت ىف الـشعر اجلـاهلى واإلسـالمى واألمـوى            
عشرات الشواهد الىت تدل على أنه لـيس ىف هـذا التكـرار مـا               
يعاب من جهة األسـلوب العـرىب األصـيل، وإن مل يـرد ذلـك               

آن الكـرمي ال يـستوعب، كمـا هـو        التركيب ىف القرآن، إذ القر    
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معروف، كل إمكانات اللغـة، فهـو كتـاب مسـاوى ال معجـم              
بـني املطيـع وبـني      : "وعلى أية حال هذا هو املثل املذكور      . لغوى

، أى أنه ال يوثَـق مبوقفـه، فهـو متذبـذب بـني              "املُدبِر العاصى 
ومـن  . الطاعة واملعـصية، فأيتـهما أمكنتـه جـرى ىف طريقهـا           

 قابلتىن هنا أيضا وأرى أنـه ينبغـى التلبـث عنـدها     التراكيب الىت 
، "جـارِى بيـت بيـت     : "قليال التركيب الذى عليه املثالن التاليان     

"   صيب صيببناء الكلمتني علـى الفـتح كمـا هـو           "وقعوا ىف ح ،
أحـد  "،  "ليـلَ ـار   "،  "صباح مـساءَ  : "واضح، وهو مثل قوهلم   

التعـبري العـا       ". عشر مىوقـد أجريـت" :   قطَ لَـزـبعليـه  " خ
واستعملته ىف كتاباتى مطعّما الفصحى به علـى طـريقىت ىف إغنـاء             
لغة الكتابة مبا أرى اسـتعارته مـن العاميـة بعـد إجرائـه علـى                

وميكن أن نلحـق بـه الكـالم        . مقتضيات قواعد النحو والصرف   
"... اذهب إىل املكـان الفـالىن جـرى جـرى         : "ىف اجلملة التالية  

  .ذاوهك
ومما لفت انتباهى من التراكيـب الـىت قـابلتىن ىف األمثـال             

، "حب شـيئًا إىل اإلنـسان مـا منِعـا         : "اجلاهلية ما ورد ىف قوهلم    
" أفعـل التفـضيل   "بـدال مـن     " حـب "الذى استخدم فيه الفعل     

" شـىء "، مـع نـصب      ")أَحب شىٍء إىل اإلنسان ما منِعا      ":هكذا(
وهناك أيضا تركيـب آخـر للداللـة        . ظ القارئ ال جره كما يالح   

على التفضيل وردت منه أمثلة ىف الـشواهد التاليـة مـن أمثـال              
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ــك: "العــرب القــدماء، وهــى الــى وال كم ــى وال "، "فت عرم
" وال"، فاالسـم الـذى بعـد        "مـاٌء وال كـصداء    "،  "كالسعدان

، "الدنيـة املنيـةُ وال    : "وقريب منـه قـوهلم    . مفضل على ما قبلها   
"  وال العار هـذا التركيـب األخـري      ، وإن كان التفـضيل ىف       "النار

أمـا ىف   . علـى الترتيـب   " النـار "و" املنيـة "، وهو   للمذكور أوالً 
املثلني التاليني اللذين جيريان ىف تركيبهما علـى ذات املنـوال فـإن             

، "مرعـى وال أكولـةٌ    : "املعىن خيتلف عما حنن إزاءه، ففـى قـوهلم        
ال جمال للتفضيل، بل املقـصود التحـسر علـى        "  وال بعري  عشب"و

توفر املرعى والعشب بغـزارة، ولكـن دون فائـدة، إذ ال وجـود       
ـ " رويـد "كلمة  وبالنسبة ل . للماشية الىت ميكن أن تأكله     ال أظننـا   ف

، "رويـدك يـا فـالن     " أو   "رويدا يا فالن  : "اآلن نعرفها إال ىف قولنا    
بيلقدماء كانوا يتصرفون فيهـا أوسـع مـن ذلـك            أن العرب ا   د

انتظـر قلـيال حـىت      " (رويد الشعر يغـب   : "كما ىف املثلني التاليني   
ينتشر الشعر مبا فيـه مـن مـدح أو هجـاء ويعمـل عملـه ىف                 

والحـظ كيـف أن االسـم بعـد         ". رويد الغزو ينمرق  "،  )العقول
"ديوهذا التركيـب كـالم يعللـون       وللنحاة ىف   . يكون منصوبا " ر

به هذا اإلعراب، وأرى أننا ال ينبغـى أن جنـرى مـع تقـديرات               
النحاة الىت ال تسري على منطـق اللغـة الواضـح املـستقيم، بـل               

دون " رويـد " ("رويـد "نكتفى بالقول هنا إن االسم الواقـع بعـد        
يكون منصوبا، والـسالم، وذلـك دون أن نعنـى أنفـسنا            ) تنوين
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مث إنـه   .  السبب ىف هذا النصب خارج تلـك الـدائرة          عن بالبحث
رويـد يعلُـون    : "قد يلى هذه الكلمةَ فعلٌ كمـا ىف املثـل التـاىل           

وباملثـل ال أحـب أن نرهـق        . ، أى ارفق حىت ميكنىن األمر     "اجلَدد
أنفسنا مع الصرفيني ىف توجيه صيغة الكلمة، وهـل هـى تـصغري             

بنـاًء علـى مـا يقولـه     " إرواد" أو طبقًا ملا يقول به بعـض     " رود"
  آخرون؟ 

علـى  أيـضا   وهناك صيغة صرفية أخرى مل تعـد تـستخدم          
، إذ ال يفـد     "فُعلَـى "نطاق واسع، وهى األمساء الـىت علـى وزن          

" الـشورى "و") العاقبـة "أى " (العقْبـى "على ذهىن منـها اآلن إال     
وىف ". الـدنيا "، و "ءأى اإلبقـا  : البقْيا"، و ")النعمة"أى  " (النعمى"و

ــك،  ") الرجــوع"مبعــىن " (الرجعــى"القــرآن، إىل جانــب ذل
ومـن  ". العـسرى "، و "اليـسرى "، و ")الـسوء "أى  " (السوأَى"و

، وىف األمثـال الـىت      "سـلْمى "و" سعدى"أمساء النساء عند العرب     
رهبـاك خـري مـن      ": "رهبـى "و" رغْبـى "بني أيدينا جند أيـضا      

 واملعـىن أنـك ال تـأتى مـا          .، أى رهبتك خري من رغبتك     "باكرغْ
تأتى من أعمال اخلري عن رغبـة منـك وحـب بـل عـن رهبـة                 

ىف املثـل   )" أى ذَكَـر النعـام    (الظليم  : خفَيدد"أما االسم   . وخوف
فقد جاء على صـيغة ال أظـنىن قابلـت          " أَشره من خفَيدد  : "التاىل

هـو وزن نـادر ال أسـتطيع أن         امسا آخر على وزا من قبـل، إذ         
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: سـميدع "أتذكر امسا من األمساء املصبوبة فيه، وإن كـان هنـاك            
  .مثال، إال أنه صفة ال اسم" الشريف الشجاع

ومن التراكيب الـىت وجـدا ىف أمثـال اجلـاهليني أيـضا             
لتحميس الشخص ليبذل أقـصى مـا       " عدوك إذ أنت ربع   : "قوهلم

هـو  " العـدو "و.  الـشباب واحليويـة    عنده كما كان يفعل أيـام     
والـشاهد ىف   . هـو اجلمـل ىف شـبابه      " الربـع "اجلرى السريع، و  
على اإلغـراء، واإلغـراء بـاب مـن         " عدوك"الكالم هو نصب    

أبواب النحو معروف، وإن مل يكن هذا التركيـب ممـا ينتـشر ىف              
عـسى  :  "أما املثـل القائـل    . األسلوب العصرى على نطاق واسع    

وـا  الغسؤأَب رفهـو خيـالف القاعـدة العامـة الـىت تقـول إن             " ي
مـع  : وأخواا ال يكون إال مجلة فعلية فعلـها مـضارع         " كاد"خرب

أو بدوا حسب حالة كل فعل منها، إذ اخلرب هنـا مفـرد ال              " أَنْ"
" كـان "ىف هـذا املثـل جمـرى        " عـسى "مجلة، فكأم قد أَجروا     

ثل هو أحـد الـشواهد ىف كـثري مـن           وباملناسبة فهذا امل  . وأخواا
وهنـاك اسـتعمال آخـر      . كتب النحو على ذلـك االسـتعمال      

ـ " عسى"لــ ، فينصب امسهـا ويرفـع خربهـا،     "لعلّ"يسويها بـ
الذى ميكن ىف هذه احلالة أن يكون مفردا أو شبه مجلـة، ومنـه مـا        
كنا نسمعه من السعوديني حـني يهنـئ بعـضهم بعـضا بالعيـد              

وباملثل جند أهـل اللغـة املهـتمني        ".  عواده عساكم من : "فيقولون
واملـضارع قـائلني    " قـد "بني  " ال"بصحة األساليب خيطِّئون جمىء     
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ـ       فـال  " قـد "عـن   " رمبـا "إنه ينبغى ىف هذه احلالة االستعاضة بـ
رمبـا ال  "، بـل ال بـد مـن تغيريهـا إىل           "قد ال ألعب  : "يقال مثال 

فعل ذلـك، مث جـاء      وقد غَبر على زمن كنت أخطِّئ من ي       ". ألعب
وقت ظننت أن هذا حتكم ال معىن لـه، كمـا وجـدت ىف كتـاب           

بعـض  " معجـم األغـالط اللغويـة املعاصـرة       : "حممد العـدناىن  
هـذا  الشواهد على صحة هذا التركيب منها بيت شـعر لألعـشى        

نهص :  
   وقد ال تعدم احلسناُء ذاما  قالت قُتيلَةُ إذ رأتىن وقد   

  ضثَلٌ يب للشىء الرائع الذى ال خيلـو أن جيـد مـن            وهو مر
وهنـاك بيـت آخـر      ". قد"يعيبه رغم هذا، وإن كانوا حيذفون منه        

  : للنمر بن تولَب الشاعر املُخضرم، أورده العدناىن أيضا، ونصه
  ولك أن تصرِماعـ فقد ال ي وأَحبِب حبيبك حبا رويدا 

مالـك صـاحب األلفيـة،    إىل جانب عبارتني البن جىن وابن       
  .ومها من كبار النحاة وأهل اللغة

 مث بدا ىل، وأنا أكتب هـذه الدراسـة، أن أراجـع الـشعر              
الـضوئية جمتهـدا مـا اسـتطعت        " املوسوعة الـشعرية  "القدمي ىف   

مقاومة امللل والضيق أثناء حبثى عن الـشواهد املـرادة، لكـىن، ىف             
م ذلـك الـشعر، مل      حدود ما تنبهت وغالبت ملل البحث ىف أكـوا        

أتنبه إىل وجود شواهد أخرى تـسوغ مـوقفى اجلديـد، وهأنـذا             
أعود فأرى أن من األفضل ىل أنا شخصيا ممـا ال أُلْـزِم بـه غـريى      
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جتنب استعمال ذلك التركيـب ىف كتابـاتى مبـا فيهـا الرسـائل              
الشخصية الىت مل أكن أحترز فيهـا حتـرزى ىف الكتابـات الرمسيـة              

 د أمحد كما يقولون   واألدبية، والعأنـىن قـد عثـرت رغـم         . و ديب
ذلك باملَثَل التاىل أثنـاء قراءتـى لكتـاب أىب هـالل العـسكرى              

، وقائله رجل جاهلى هو سـعد بـن زيـد           "مجهرة األمثال : "احلاىلّ
مناة التميمى، قاله بعد أن شاخ وأضـحى ال يـستطيع أن يـسوق              

اهد الـىت سـاقها     بنفسه مجله الذى يركبه، وهو باملناسبة من الـشو        
قـد ال يقَـاد ىب      : "األستاذ العدناىن، بارك اهللا فيه، وهذا نص املثـل        

أى أنىن مل أكن قبال أحتاج إىل من يقـود ىب اجلمـل كمـا              ". اجلمل
. هو احلال اآلن بعد أن شبت ومل أعد أستطيع القيـام بـأمر نفـسى        

 بعـد أن    ةحـسر تعبري عما جيده الرجل العجـوز مـن         فاملَثَل إذن   
  .ضعفت قواه وولَّى عنه الشباب

وهناك مثَلٌ لفت نظرى كونه مجلـة امسيـة خاليـة مـن أى              
فعل مبا يعىن خلوها من التحديد الـزمىن، وكـان املفـروض بنـاًء              
على هذا أن تدل علـى املعـىن املقـصود مطلقـا دون االرتبـاط               
بزمن معني، أو على األقل مع قَصره على الـزمن احلاضـر، لكنـها         

 صيغت لتـدل علـى املاضـى، وهـو مـا ال يقبلـه               مع هذا قد  
فهذا الشاهد إذن يسري بعكس ما يقولـون، وهـذا هـو     . النحويون

هى القليلـة اللـنب،     " اجلَدود"و". لكن بشعفَينِ أنت جدود   : "نصه
واملثَل ىف امرأة كانت فقرية حمرومة حـىت مـن اللـنب، مث أصـابت      
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، فأخـذت تتفـاخر     اـا غنى وكثرت عنـدها املاشـية ودرت ألب       
بذلك، مما دفع مبغضيها لتذكريها بأيام فقرها حـني كانـت تـرتل             

.  كى تكف عن هـذا الفخـر الكريـه         ،"شعفَين: "املوضع املسمى 
مباشـرا  " أفعـل تفـضيل   "كذلك هناك عدد من األمثلة تتـضمن        

مشتقا من فعل مبىن للمجهـول، وهـو مـا يرفـضه كـثري مـن              
الىت وضعوها، وإن كـان لكـل قاعـدة         الصرفيني حسب القواعد    

أَشـغلُ مـن ذات     : "شواذ كما نعرف، ومنـها األمثـال التاليـة        
وخنـتم هـذه    ". أَمنع من عقَاب اجلـو    "،  "أَقْود من مهر  "،  "النحيين

وِجـدانُ  : "املالحظات اللغوية باإلشارة إىل ما ورد ىف املثـل التـاىل          
، أى أن غـىن الـشخص وامتالكـه         "الرقني يغطِّى على أَفَن اَألفني    

. للرقني، وهـى الفـضة، يـستر علـى كـل عيوبـه ومحاقاتـه              
، وهو مـا يـسمى ىف الـصرف بـامللحق           "رِقَة"مجع  " الرقني"فــ

ال تتـوفر فيهـا الـشروط       " الرقَـة "جبمع املذكَّر السامل، ألن كلمة      
 الىت ال بد منها ىف ذلك النوع من اجلمـع، مثَلُهـا ىف هـذا مثَـلُ                

 -عـزون : عـزة "،  " كُـرِين  -كُرون: كُرة"،  " برِين -برون: برة"
: رِئَـة "،  " مـئني  -مئُـون : مئَة"،  " عضني -عضون: عضة"،  "عزِين
  .إخل"... سنِني-سنون: سنة"، " رِئني-رِئُون

فإذا انتقلنا إىل اجلانب املوسيقى الحظنـا أن بعـض األمثـال           
) كلـها أو بعـضها    (س والطبـاق واملوازنـة      تعتمد السجع واجلنا  

 لـضمان املتعـة واحلفـظ        والـذهىن  اإليقاع املوسـيقى  بغية توفري   
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بل إن بعض هذه األمثال عبارة عن بيت مـن الـشعر             . والسريورة
: وها هـى ذى الـشواهد علـى مـا نقـول           . أو شطر من شطريه   

إذا "ة،  إذا أردت احملاجزة فقَبـلَ املنـاجز      "،  "اختلط احلابل بالنابل  "
  نأخوك فَه زع"  ،"   لُبفاخ بلغإذا مل ت"  ،"       ن، حـارإذا جـاء احلَـي

أَرِنِيهـا نمـرة    "،  "ارق على ظَلْعـك، واقْـدر بـذَرعك       "،  "العين
إن القُنـوع الغنـى ال كثـرة        "،  "أَعذَر من أَنـذَر   "،  "أُرِكَها مطَرة 

اسـتغنت التفَّـة عـن      "،  "مصريهإمنا أطوى   . إنىن لن أَضريه  "،  "املالِ
، "جـاء بـالطِّم والـرم     "،  "بِعت جـارى، ومل أَبِـع دارى      "،  "الرفَّة

، "اخلَـالء بـالء   "،  "حال اجلَرِيض دون القَرِيض   "،  "جدك ال كَدك  "
ضـرب  "،  "رب قَول أشـد مـن صـول       "،  "دهدرين سعد القَين  "

قُـرب  "،  " خفيـف، والتليـد بليـد      الطريـف "،  "أمخاسٍ ألسداس 
، "كُلَّ احلـذَاِء حيتـذى احلـاىف الوقـع        "،  "الوِساد، وطُولُ السواد  

مـن  "،  "ليس من العدل سـرعة العـذْل      "،  "لوال اللئام هلَلَك اَألنام   "
مـن العنـاء    "،  "املنايـا علـى الباليـا     "،  "ىل بالسانِح بعد البارِح؟   

اليـوم خمـر،    "،  "ذا أوان احلرب، فاشتدى زِيـم     ه"،  "رياضة اهلَرِمِ 
  ".وغدا أَمر

 هومن اجلوانب االجتماعية الـىت أريـد أن أتناوهلـا ىف هـذ            
 الىت كان العـرب القـدماء يتـسمون ـا، وقـد         الدراسة األمساءُ 

فأمـا  : وفِّقْت إىل العثور على األمسـاء التاليـة للرجـال والنـساء           
ـ      جريـا  أوالًنس اللطيـف أن أبـدأ ـم      الرجال، وليسمح ىل اجل
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على العرف االجتماعى وليس رغبة ىف تنقـصهن، فهـا هـى ذى             
 لألمثـال اجلاهليـة     أمساؤهم الىت تنبـهت إليهـا أثنـاء تـصفحى         

، "سـعد : "املوجودة ىف كتـاب العـسكرى     )  أو ظنا  اجلاهلية فعالً (
زيـد  "،  "مالـك "،  "حنيـف "،  "سملَقَة"،  "درِم"،  "عبيدة"،  "سعيد"

، "قُـس "،  "سـحبان "،  "مـادر "،  "فَلْحس"،  "سامل"،  "عمرو"،  "مناة
، "هــرِم"، "حــامت"، "عمــى"، "جــوين"، "املُــرقِّش"، "لقمــان"
، "أبـو غُبـشان   "،  "عـدى "،"ربيعة"،  "حجينة"،  "هبنقَة"،  "كعب"
، "عرقـوب  "،"حنـين "،  "سـنان "،  "األحنف"،  "عجل"،  "جناب"
، "حداجـة "،  "أخـزم "،  "إيـاس "،  "فُطْـرة "،  "أسعد"،  "دعيمص"
، "مرقَمـة "،  "عـثْم "،  "عائـشة "،  "سـالّغ "،  "شـظَاظ "،  "قَرثَع"
، "الـشنفَرى "،  "مـروان "،  "كُلَيـب "،  "عوف"،  "حميق"،  "جفَينة"
، "عاصـم "،  "قـيس "،  "عتيبـة "،  "مزيقيـاء "،  "باقل"،  "السلَيك"
، "كُلثـوم "،  "بِـسطام "،  "سـدوم "،  "زرارة"،  "حاجب"،  "احلارث"
ـ "،  "ظامل"،  "البراض"،  "عامر" ، "ناشـرة "،  "الطُّفَيـل "،  "مذَلِّقـال
، "ابـن توضـع   "،  "جـدرة "،  "ضبارة"،  "أَسلَم"،  "حمل"،  "قَصري"
، "خـريم "، "جنـاب "، "عبـود "، "خرافـة "،  "عـصام "،  "الذئب"
ــان" يــوثرة"، "ح ــوات"، "ح ــ"، "خ ــن"، "رشبـُاخل ش" ،
، "قَوضـع "،  "أَسـلَم "،  "لُكَيـز "،  "النطف"،  "جذمية"،  "السموأَل"
  .إخل"... ضبارة"
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هذه أمساء جنس الرجال، وكمـا يـرى القـارئ فمعظمهـا          
خشن وعر، واآلن إىل أمساء القوارير، ولكـن يؤسـفىن مـن كـل             
قلىب أن أقول إا، بوجه عام، ال تقل خـشونةً ووعـورةً، ولـيس              
هذا بالشىء املستغرب، فقـد كـان اجلـاهليون بـدوا خـشنني،             
وكان معظم ما حـوهلم وعـرا جافيـا، فمـن أيـن ميكنـهم أن                
يستمدوا األمساء اجلميلة، واإلنسان ىف الغالـب هـو ابـن بيئتـه              

لطيـف ىف اجلاهليـة،     وظروفه؟ ما علينا، فلنتابع أمسـاء اجلـنس ال        
 من أن صـاحبات هـذه األمسـاء اجلافيـة هـن             رٍكْولنكن على ذُ  

الالتى شغلن أفئدة الـشعراء وأسـهرم الليـاىل يتقلبـون علـى             
الشوك واجلمر، أو ال جيدون مـا يعملونـه سـوى عـد النجـوم               

قـرائحهم  بسبب جمافاة النوم هلـم، وأشـعلن خيـاهلم وأطلقـن            
لىت أبقت على ذكـرهن طـوال هـذه         ألسنتهم بالقصائد اخلالدة ا   و

القرون وستبقى عليها إىل أبد اآلبدين ما دامت هنـاك هـذه اللغـة        
 بعض ما وجدتـه مـن أمسـاء آلنـساتنا         اوهذ. العبقرية، لغة الضاد  

، "رقَـاشِ ): "تيجان رؤوسنا سـواء رضـينا أو كَرِهنـا        (وسيداتنا  
، "أم خارجـة "، "خـة مارِ"، "حومـل "،  "زرقاء"،  "سجاحِ"،  "حذَامِ"
، "أم قرفـة  "،  "الزبـاء "،  "حليمـة "،  "ماريـة "،  "لَميس"،  "منشم"
. وهلـم جـرا   "... خبيثـة "،  "شولَة"،  "عاتكة"،  "صحر"،  "ظُلْمة"

ومن الواضح أن األغلبية الساحقة مـن هـذه األمسـاء، الرجـاىلّ             
 منها والنسائى، قـد اختفـت مـن حياتنـا تبعـا لـتغري األذواق              
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واملفاهيم واملعتقدات وظروف احلياة والبيئـة والتطـور التـارخيى،          
وخباصة أا أمساء جاهلية ال تربطنا ـا وشـيجة كـالىت تربطنـا              
باألمساء اإلسالمية الىت نعتز ا أميا اعتزاز وحنـرص علـى تـسمية             

  .أبنائنا وبناتنا ا
هذا، وما أكثر األمثال الىت تدور حـول هـذا الـشخص أو             

 ـا بـني العـرب حـىت               ذاك ل وقعت له اشتهر فيه أو حلادثة لَّةخ
ضرِب به املثل، ومن ذلك األمثال التاليـة، وكـثري منـها يقـوم              

كثـر  ، أى أ  "آبلُ من حنيـف احلـامت     : "على املقارنة وأفعل التفضيل   
، "أبلـغ مـن سـحبان     "،  "أبصر من زرقاء  "،  "أخبل من مادر  "،  إِبِالً

أحكـم مـن    "،  "أحـزم مـن سـنان     "،  " تويـت  أَتيس من تيوس  "
أَسـرق مـن    "،  "أمحق من أىب غبشان، أو مـن شـرنبث        "،  "لقمان
، "أَضـبط مـن عائـشة بـن عـثْم         "،  "أسعد أم سعيد؟  "،  "شظاظ

أَفْتـك مـن    "،  "أعظم ىف نفسه من مزيقيـاء     "،  "أطمع من فَلْحس  "
وهـذا   ("أنكَح مـن حـوثَرة    "،  "أَقْود من ظُلْمة  "،  "احلارث بن ظامل  

أينمـا أُوجـه    "،  "أَنعم مـن حيـان    "،  )املثل يقال للشخص املزواج   
، "جتشأ لقمان مـن غـري شـبع       "،  "بِيدى ال بِيد عمرو   "،  "أَلْق سعدا 

 .أى ثارت بينهم حـرب شـؤمٍ مهلكـة         ("وا بينهم عطر منشم   دقُّ"
دم "،  )العطـر، وهـو عطـر مـشؤوم       ومنشم امرأة كانت تبيـع      

رِد كعـب،   "،  "دهـدرين سـعد القَـين     "، أى هدر،    "سالّغٍ جبار 
شـب عمـرو عـن      "،  )على شفا املوت  كان  يقال ملن    ("إنك وراد 
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وهـى   ("صـحيفة املـتلمس   "،  "شنشنةٌ أعرفها من أَخزم   "،  "الطوق
، )ئـه اهللكـة   كلمةٌ تقال عند التشاؤم بـشىء تخـشى مـن ورا          

أى رجعـت    ("عادت لعترها لَمـيس   "،  "صفقة مل يشهدها حاطب   "
أى أن لفـالن مـن    (" ىف بيتـه يـؤتى احلَكَـم      "،  )لعادا القدميـة  

، )الكرامة ما يوجب على الناس أن يذهبوا إليـه وال يـذهب هـو             
يقـال للـسيد    ("ال حر بِـوادى عـوف     "،  "القول ما قالت حذَامِ   "

ولـو  "، "مهـا كنـدمانى جذميـة   "، )ى ال ينهض له أحد   املستبد الذ 
يقال للشىء النفيس ال ميكـن التفـريط فيـه ولـو           ("بقُرطَى مارية 

يمـةَ  مـا يـوم حل    "،  "رآىن ربيعـة  ! يا ويلتـا  "،  )دفع فيه أغلى مثن   
هـى   " أيـام العـرب   "، و "املعركـة "هنـا مبعـىن     " اليوم"و" (بِِسر

ـ   معاركهم وحروم املشهورة، وا    " يـوم حليمـة   "ملقـصود بــ
 احلـارث بـن جبلَـة        بنت  حليمةُ املعركة الىت ضمخت فيها األمريةُ    

رجالَ جيش أبيها بالعطر غداة انطالقهم للحـرب، وكـان يومـا            
  .)مشهورا ضرِب به املَثَل

على أن أمساء األعالم ال تقتـصر علـى األشـخاص، بـل              
واضـع الـىت وردت     ومـن أمسـاء امل    : تشمل احليوان واملكان أيضا   

، "شــرج"، "شــجِعات"، )جبــل" (أَبــان"ىف أمثــال اجلــاهليني 
اسـم  " (عـرارِ "،  "مكـة "،  "أَضاخ"،  "أَجلَى"،  )اسم جبل " (حضن"

، )اسـم كلبـة  " (بـراقش "، )اسم بقـرة أخـرى  " (كَحل"،  )بقرة
" الرامتـان "،  )اسم حـصن آخـر    " (األبلق"،  )اسم حصن " (املارد"
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وقـد  .  الذى أطلقه طه حسني على دارتـه ىف اجليـزة          وهو االسم (
، "بـرامتينِ سـلْجما   ) أى نـاقىت  (تـسألىن   : "أخذه من املثل القائل   

، "اَألحـص "،  "شـبيث "،  )أى تطلب شيئا لـيس هـذا موضـعه        
اسـم  " (ابنـا شـمام   "،  )اسـم فـرس   " (خميرة"،  )جبل" (ثَهالن"

، "هرشـى "،  "ريـة خـساف   ب"،  )اسـم مـاء   " (صداء"،  )هضبتني
" تـرج "، )اسـم نـسر طويـل العمـر       " (لُبد"،  "شعفان"،  "بلْدح"
مكـان آخـر تكثـر فيـه        " (خفّـان "،  )مكان تكثر فيه األسود   (

  ".تبالَة"، )األسود
وهذا يقودنا إىل حماولـة التعـرف إىل جانـب آخـر مـن              

العـصر، أال  جوانب احلياة الطبيعية ىف اجلزيـرة العربيـة ىف ذلـك        
وهو أنواع احليـوان والطيـور الـىت كانـت موجـودة هنـاك              

وىف كثري من هـذه األمثـال نـرى         . وتعرضت هلا أمثال اجلاهليني   
نظرة العرب إىل احليوان أو الطري املذكور وكيـف كـانوا يـرون             

. طباعه وعاداته بغض النظر عن مـدى صـحة هـذا الـرأى أو ال              
أو الطـري بـصفات خمتلفـة أو       واملالحظ أم قد يصفون احليـوان       

متناقضة، كل صفة ىف مثَلٍ خمتلف، كما أـم قـد يـصفون عـدة         
ولسوف أذكر نـص كـل مثـل        . حيوانات أو طيور بصفة واحدة    

أَتبِـع  "،  "اسـتنوق اجلَمـل   "فمنـها   : ورد فيه ذكْر حليوان أو طري     
ارهـا  أَرغُـوا هلـا حو    "،  "إذا نام ظالع الكـالب    "،  "الفَرس جلامها 

رقار" (تالقنفـذُ أم لُقَطَـةٌ؟      "،  )ولد الناقة : احلُو ـيدنـا  "،  "أَصكَحأَن
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، "أخـوك أم الـذئب؟    "،)احلمار الوحـشى  : الفَرا" (الفَرا، فسنرى 
أعط أخاك مـن عقَنقَـل      "،  )اللبؤة: السبعة" (أخذه اهللا أَخذَ سبعة   "

با، إن النعام ىف القرى     "،  "الضكَر ا " (أَطْرِقالواحـد مـن    : الكَـر
واملراد أنك أهون من أن أقـصدك بكالمـى، بـل           . طيور الكروان 

" البغـاث بأرضـنا يستنـسر     "،  )أقصد قوما يـستحقون الكـالم     
آمـن  "، "أَدنـى محاريـك ازجـرى   "، )طري صغري ضعيف  : البغاث(

آكَـلُ مـن سـوس، أو      "،  "آلَف من غراب عقْدة   " ،  "من محام مكة  
" بالـت بينـهم الثعالـب     "،  "أو من حوت، أو من الفيـل      من فأر،   

، )نفـس املعـىن الـسابق     " (خرِئَت بينهم الضبع  "،  )ثار بينهم الشر  (
أَبـصر مـن    "،  )ذَكَـر الرخمـة   : اَألنوق" (أَبعد من بيض اَألنوق   "

أَبـصر بالليـل مـن      "،  "عقَاب، أو مـن نـسر، أو مـن فـرس          
، "أبكـر مـن الغـراب     "،  "هلرة، أو من الذئبة   أَبر من ا  "،  "الوطْواط

أبـيض  "، "أبلد من الـسلَحفاة، أو مـن الثـور        "،  "أخبل من كلب  "
، "أَبـول مـن كلـب     "،  "أخبر من صقر، أو من فهد     "،  "من دجاجة 

تقلَّـدها  "،  )أى عرضـةً للـهالك    " (تركته على مثْل مشفَر األسد    "
ولـد  " (أَتبع مـن تولَـب    "،  )لزمه عارها إىل األبد   " (طَوق احلمامة 

أتعـب مـن راكـب    "، )احلمار، ألنه يتبع أمـه ال يفارقهـا أبـدا         
" أختـم مـن فـصيل     "،  )ولد الناقة، ألنه مل تتم رياضته بعد      " (فَصيل

، "أَتيس مـن تيـوس تويـت      "،  )ألنه يشرب من اللنب فوق طاقته     (
بـذنب  يقـال ىف مـن يؤخـذ    " (الثور يضرب ملّا عافـت البقـر      "
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وهـو القـط، ألنـه      " (أثقف من سـنور   "،  "أثبت من قُراد  " ،)غريه
اجلحـش لَمـا بـذَّك      "،  )يعرف كيف يصطاد الفأر فال خيطئ أبـدا       

.  بـه عمـا ال تـستطيعه       فكْارض مبا هو متاح لك واست     " (األعيار
أجـنب مـن صـفْرِد، أو مـن كَـروان           "،  )احلمار الكبري : والعير

، أو  )القـرد (، أو مـن اهلجـرِس       )الثعلب( ثُرملة   ، أو من  )طائران(
أجـرأ مـن ذبـاب، أو مـن خاصـى       "،  )"ولد القرد (من  الرباح    

دابة ال تكف عن التجـوال لـيال أو         " (أَجول من قُطْرب  "،  "األسد
، أو مـن الـذئب، أو مـن    )وهى الكلبـة (أَجوع من لَعوة  "،  )ارا
ن فراشـة، أو مـن محـار، أو         أجهل م "،  "أجشع من كلب  "،  "قُراد

" محـار اسـتأْتن   "،  "من عقرب، أو من منلة، أو من راعـى ضـأن          
حـىت جيتمـع معـزى      "،  )أى حتول إىل أَتان، وهى أنثـى احلمـار        (

رجل تفرقت معزاه ىف كـل مكـان، وهـو مثـل            : الفزر" (الفزر
ملـن حيـال    مثـل   " (حيلَ بني العير والنزوان   "،  )يضرب لالستحالة 

" حميـر احلاجـات   "،  )الوثـوب : والنـزوان . بينه وبـني مـراده    
أمحـق مـن    "،  )للشخص الذليل املمتـهن ىف األشـغال الـشاقة        (

، أو مـن نعجـة علـى        )أنثى ولد الـضأن   (الضبع، أو من الرخل     
، أو )اجلحش، وأمـه هـى األتـان    : واهلنرب(حوض، أو من أم اهلنبِر      

، أو من محامـة، أو مـن نعامـة، أو مـن             )ةأى الذئب (من اجلهيزة   
أحـذر مـن قرِلَّـى      "،  "أكيس من الرخمة  "،  "رخمة، أو من عقْعق   

، أو مـن ذئـب، أو مـن         )طائر يغوص ىف املاء فيستخرج السمك     (
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أحـزم مـن   "، )"ذكـر النعـام  (غراب، أو من عقْعق، أو من ظليم     
" و مـن الـورل    أَحيـر مـن الـضب، أ      "،  "القرِلَّى، أو من احلرباء   

، )ومها حيوانان إذا خرجا مـن جحرمهـا مل يهتـديا إليـه ثانيـة              (
"  ـ أَ"،  )أى أطول حياةً منـه    " (أحيا من الضب حل مـن الـذئب    و "
ألن ألوانـه تتحـول     " (أحول من أىب راقـش    "،  )لرباعته ىف احليلة  (

أحـرص مـن   "، "أحرس مـن كلـب  "، )وال تثبت على لون واحد   
أحقـد  "،  "أحطم من اجلـراد   "،  "يرذئب، أو من كلب، أو من خرت      

أَحكَـى مـن    "،  )وهى الناقة املـسنة   " (أحن من شارف  "،  "من مجل 
خلِّـه درج   "،  "أَحمى من است النمر، أو من أنـف األسـد         "،  "قرد

ا     "،  )دعه على عماه  " (الضباخليـل  "،  "اخليـل أعـرف بفرسـا
للتقلـب  مثَـلٌ يـضرب     " (اخلروف يتقلب على الصوف   "،  "ميامني

أخف رأسا مـن الـذئب، أو مـن         "،  "أخف من فراشة  "،  )ىف النعمة 
أخف حلْما مـن بعـري، أو مـن         "،  )إذ أقل شىء يوقظهما   " (الطائر

ألـا ال   " (أخرق من احلمامـة   "،  )أى أما قليال العقل   " (العصفور
أخلـف مـن ثيـل    "، "أخلف من بول اجلمـل   "،  )حتسن بناء عشها  

يس عضو احلَمـل، ألنـه يتجـه إىل غـري جهـة       ك: الثِّيل" (احلَمل
، )أنـنت رائحـةً مـن فـم الـصقر         " (أخلف من الصقر  "،  )البول

ـ أَ"،  "أخبث من ذئب الغـضى    " خن، أو أَ  وـ خ ـ ل، أو أَ  ت مـن   خ ب
، )الثعلـب : وثعالـة " (أخب من ضب، أو مـن ثُعالَـة       " ،  "الذئب

أخطـأ مـن ذبـاب، أو مـن         "،  "ل من ديك، أو من غـراب      يخأَ"
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" أخـشن مـن شـيهم   "، "أخطف من عقَاب، أو من قرِلَّى   "،  "راشةف
أَدب من قُـراد، أو مـن عقـرب، أو مـن            "،  )وهو ذكر القنفذ  (

، )"دويبـة تـشبه اخلنفـساء     (، أو من قَرنبـى      )أى السنور (ضيون  
ال تغتر مبا يظهره فـالن مـن الكـرم،          " (أبا جعدة : الذئب يدعى "

القليـل إىل   " (الـذَّود إىل الـذَّود إبـل      "،  "كالذئب الغدار فإمنا هو   
والذَّود ثالث نـوقٍ أو أكثـر مـن         . القليل يصبح مع األيام كثريا    

ذلَّ مـن بالـت     "،  )خيدعـه " (الذئب يأْدو للغـزال   "،  )ذلك قليال 
 ـد، أو مـن بعـري              "،  "عليه الثعالبر، أو من محـار مقييأذلّ من ع

، )ألـا قليلـة العطـش     (أروى من نعامة    "،  )ةأى الساقي " (السانية
    أو مـن حيـة،      )ألنه، كما يقولون، ال يشرب أبدا     (أو من الضب ،
، )خفـة العجـز   : والرسـح " (أرسح من ضفدع  "،  "أو من احلوت  

"     ررِس، أو من هجى من هنـل      "،  "أَزعأزهى من غـراب، أو مـن و
"  سـرحان  سـقط العـشاء بـه علـى       "،  )"وهو التيس اجلبلـى   (
أى أنه بدال من أن ينال مـا كـان يبغيـه قـد              . الذئب: السرحان(

سـمن  "، )ىف الـشر " (سواسية كأسـنان احلمـار    "،  )أصابه مكروه 
، أو  )ابن الـذئب مـن الـضبع      (أَسمع من سمع    "،  "كلبك يأكلك 

ألنه، فيما يقولون، يسمع صـوت أخفـاف اإلبـل مـن           (من قُراد   
إذ كانوا يعتقدون أنـه يـسمع صـوت         (س  ، أو من فر   )مسرية يوم 

أَسـلَح مـن حبـارى، أو مـن         "،  )"الشعرة الىت تسقط عن بدنـه     
" أسـهر مـن جدجـد     "،  )أى احلـوت  " (أسبح من نون  "،  "دجاجة
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أشم من النعامة، أو مـن ذئـب، أو مـن هقْـل             "،  )صرار احلقل (
وهـو  " (أشـرد مـن خفَيـدد     "،  "أشره من األسد  "،  )"ذكر النعام (

أشـرب مـن   "،  "أشد من الفيـل   "،  "أشكر من كلب  "،  )ذكر النعام 
يـضرب بـه املثـل ىف    " (أَصول من مجـل   "،  )اإلبل العطاش " (اهليم

 أو مـن محـار       "،  )شدة العض ،أصرب من الضب"  ،"    ـصيرـلَّ دض
. يـضرب مـثال ملـن ال يهتـدى ىف كالمـه أو ىف فعلـه               " (نفَقَه

 إذا خـرج مـن جحـره مل يـستطع       ولد الفـأر، ألنـه    : والدرص
الضبع تأكل العظـام وال تعـرف قَـدر     "،  )االهتداء إليه كرة أخرى   

أطـول ذَمـاًء مـن      "،  "أضلّ من ضـب، أو مـن ورل       "،  "استها
ألـا ال   " (الضب، أو من احلية، أو من األفعى، أو مـن اخلنفـساء           

مـن  أَطْيـر  "، )متوت سريعا، بل تظل تتحرك فترة طويلة بعد قتلـها   
كـانوا يظنـون أـا تطـري عـرب بـالد            " (عقَاب، أو من حبارى   

، "أَطْيش من فراشة، أو مـن ذبـاب       "،  )متناوحة ىف زمنٍ جِد قصري    
مل يبـق   " (ما بقى منه إال ظمُء محـار      "،  )اخلرتير" (أطفس من العفْر  "

ألمـا يـدخالن    " (أظلم من حية، أو مـن ورل      "،  )فيه إال القليل  
أعز مـن بـيض اَألنـوق، أو مـن          "،)يستوليان عليه جحر غريمها و  

أى الـضفدع، ألـا إذا      (أعطش من النقّاقـة     "،  "الغراب األعصم 
ألنه يكون ىف القفـر فـال يـرى         (، أو من النمل     )فارقت املاء ماتت  

وهـى الـضبع،    " (أَعيث مـن جعـارِ    "،  "، أو من حوت   )املاء أبدا 
أعجـل مـن نعجـة      "،  )دفهى إذا وقعت ىف الغنم أفسدت أميا إفسا       
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إذ كانوا يقولون إنـه يعـيش أطـول    (أعمر من ضب "، "إىل حوض 
فقد كانوا يعتقـدون أنـه يعـيش    (، أو من قُراد    )كثريا من مائة عام   
ألم كـانوا يظنـون أنـه يعـيش         (، أو من نسر     )إىل سبعمائة سنة  

أَغْـوى مـن غوغـاء      "،  "أغر من ظـىبٍ مقْمـر     "،  )"مخسمائة عام 
لـيس أشـد    " (أغلم من ضـيون   "،  "أغزل من عنكبوت  "،  "اجلراد

أفـسد مـن اجلـراد، أو مـن        "،  )شهوة من السنور فيما يقولـون     
أَفْـسى مـن ظَرِبـان، أو    "،  "السوس، أو من اَألرضة، أو من الضبع      

قف احلمار علـى الردهـة، وال تقـل         "،  "من خنفساء، أو من منس    
أره : ومعـىن املثـل   .  منـها  نقرة املاء الىت يشرب   : الردهة" (سأْ: له

ـ أَ"،  )الطريق، مث اتركه يتصرف وال ختف عليـه        ، "د مـن مهـر    وقْ
الكلـب  "، "كل شاة تنـاط برِجلـها  "، "كُلّ الصيد ىف جوف الفَرا   "

جـرو القـرد، وهـو      " (أكيس من قشة  "،  "أَحب أهله إليه الظاعن   
 أكـسب مـن منـل، أو مـن        "،  )مثل يضرب للولد الصغري العاقل    

لـو  "،  )للـذل بعـد العـز     " (لقد كنت وما أُخشى بالذئب    "،  "فأر
: والقَطَـا . نـوم الظـامل عبـادة     : هذا مثل قولنـا   " (ترِك القَطَا لنام  
أبـديت لـه العـداوة      " (لبست له جلـد النمـر     "،  )احلمام الربى 

أمـسخ مـن حلـم      "،  )ولد األرنـب  " (ألني من خرنِق  "،  )الشديدة
نـاب، وقـد يقطـع الدويـةَ        "،  "اب اجلـو  أمنع من عقَ  "،  "احلُوار
ة  : الناب" (النابيوة، والدواملعـىن  . الفـالة الـسحيقة   : الناقة املسن

، ) أنه، على كرب سنه وضعفه، قد يصلح للـسفر الطويـل املرهـق            



 165

الـضبع مـشهورة بنـبش      " (أنبش من جيـأَل   "،  "أنعس من كلب  "
أنـزى  "،  " مـن الظَّرِبـان    أنوم من فهد، أو من غزال، أو      "،  )القبور

ألمـا كـثريا القفـز واحلركـة ال         " (من ظىب، أو مـن جـراد      
حصل علـى أحـسن شـىء، ألن        " (وجد مترةَ الغرابِ  "،  )يستقران

أَولَـغ مـن    "،  )الغراب، فيما يقولون، ينتقى أجود متـرة ويأكلـها        
مهـا  "،  )أى متساويان ىف كل شـىء     " (مها كركبىت البعري  "،  "كلب

  ىسانكفَرا التنافسِ ىف اخلـري    " (رِهج      "،  )دائمـدنأهـون مـن ح
ـ  ال تقـنتِ  "،  "، أو من ضرطة عرت    )وهى القملة ( م كلـب سـوٍء     ن 

ال ينـتطح   "،  )أمـر ال يهمـىن    " (ال ناقىت فيها وال مجلـى     "،  "جروا
  ).قضية حمسومة ال جدال فيها" (فيها عرتان

  وال شك أن هذه األمثال تدل على دقـة مالحظـة العـرب           
اجلاهليني ىف عامل احليوان والطري ممـا ال نعـرف حنـن اآلن عـشر               
معشاره رغم التقدم العلمى والثقاىف الـذى حتقـق للبـشرية منـذ             
ذلك احلني، وإن كان هناك بعض األخطـاء ىف تلـك املالحظـات،             
وهو أمر طبيعى، إذ إن العرب ليـسوا بِـدعا بـني البـشر، فهـم            

ولكـن يكفـيهم شـرفا    . الصوابجيمعون ىف معلومام بني اخلطإ و   
وفضال أم كانوا ذه الدقة وذلك التبصر فيمـا الحظـوه علـى             
ما حوهلم من حيوان وطري كثري العدد كما رأينـا ىف األمثـال الـىت           

 الـذكر عـن األنثـى ىف        فيما عرفوه من الفـروق بـني      سلفت، و 
: الطباع واخلصائص كاجلمل والناقة طبقا ملا جـاء ىف املثـل القائـل       
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"ق اجلمل اسونن  "، أو   "تأْتـتاس مارأى ظهـرت علـى كـل       " (ح
منهما عالمات األنوثة، فـاقترب األول أن يكـون ناقـة، والثـاىن             

: ، وختصيص اسم لكل عمر مـن أعمـار احليـوان          )أن يكون أتانا  
وار هو ولد الناقة، والفصيل هو الشاب مـن اإلبـل، علـى             ـُفاحل

مث الشارف، الـىت تـأتى بعـد        عكس الناب، الىت هى الناقة املسنة،       
وهناك الدرص واحلـسل والـسمع والفُرعـل واهلجـرِس          . ذلك

هر واخلرنِق واجلَرو واحلَلَـم، وهـى صـغار         ـُواجلحش والظىب وامل  
الفأر والـضب والـذئب والـضبع والقـرد واحلمـار والغـزال             

كـذلك هنـاك    . واحلصان واألرنب والكلب والقُراد على التـواىل      
جلمل والناقة، واَألنوق والرخمـة، واألسـد واللبـؤة، واحلـصان       ا

والفرس، واحلمار واألتان، واهلقْل والنعامـة، والـذئب واجلَهِيـزة،          
  . وهلم جرا... ومها الذكر واألنثى من كل حيوان من هؤالء

وقد رأينا كيف استطاعوا التمييز بني طبـاع كـل حيـوان            
ائحة الفـم، والعطـش أو الـرى،       وغريه حىت ىف مسائل التبول، ور     

واالهتداء إىل املسكن أو الضالل عنـه، والعـزة أو الذلـة مـثال،              
وإن اشتركت بعض احليوانـات ىف هـذه الـسمة أو تلـك مـن               

وميكـن  . مما مر بيانه من األمثال الىت أوردناهـا آنفـا         ... تصرفاا
تـرى  : "أن يلحق بذلك ما حتدثت عنه األمثال من شـجر ونبـات           

أى أن املهـم هـو خمـرب        " (ان كالنخل، وال ينبِيك ما الـدخل      الفتي
" أشـبه شـرج  شـرجا لـو أن أُسـيمرا           "،  )اإلنسان ال مظهـره   
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، نـوع مـن     "سـمرة "، وهـى مجـع      "أَسمر"تصغري  : واُألسيمر(
إنـك ال جتـىن مـن الـشوك         "،  )الشجر ينبت ىف بـالد العـرب      

نـوع آخـر مـن      : والـسلَم " (لَمةعصبته عصب الـس   "،  "العنب
شجر العرب، وهو شـجر شـائك يـستعمل ورقـه وقـشره ىف              

أَرخِ يـديك واسـترخ، إن      "،  ")القَـرظ : "الدباغ، ويسمى ورقـه   
ـ    "،  "الزناد من مرخ   " رخ والعفَـار ىف كل شجرة نار، واسـتمجد املَ

 النـار   شجرتان تقْـدح أغـصاما السـتخراج      : ارواملَرخ والعفَ (
مرعـى  "،  )وهو شـجر كـثري الـشوك      " (أشعث من قَتادة  "،  )منها

أخبـث مـن    "،  )شوك تأكله اإلبل فيغـزر لبنـها      " (وال كالسعدان 
  ). شجر جيد للوقود: والغضى" (ذئب الغضى

ومن معارف اجلاهليني الطبيعية الىت تعكسها أمثاهلم مـا لـه           
أبعـد مـن    : "لـك قـوهلم   فمن ذ : عالقة بالبيئة اجلغرافية والفلكية   

أُرِيهـا  "،  )ألـا تتلـو اجلـوزاء      ("أَتلَى من الـشعرى   "،  "العيوق
أطـول  "،  "أرق مـن رقـراق الـسراب      "،  "السها، وترِيىن القمـر   

" بنـات نعـش  "، و)ألما جنمان ال يفترقـان   ( "دينصحبةً من الفرق  
ال وهو الـربق الكـاذب الـذى        ("برق خلَّب "،  )كواكب معروفة (

ومعنـاه أن الـسحابة    ("أرِنيها نمرة، أُرِكَهـا مطَـرة  "،  )يعقبه مطر 
وهـذا يـدل    . إذا كان فيها سواد وبياض فمعىن هذا أا سـتمطر         

على خربة بأنواع السحاب ومقدرة علـى التفرقـة بـني املمطـر             
وينبغى أال يغيب عن بالنـا أن بالدهـم كانـت           . منها وغري املمطر  
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قام األول، إذ ليس فيهـا أـار كمـا هـو            تعتمد على املطر ىف امل    
احلال ىف مصر، ومن مث كانت معرفتهم الدقيقـة بكـل مـا يتعلـق       
باملطر والسحاب، وخباصـة أن الـسماء كانـت مفتوحـة أمـام             
أعينهم ال يسترها عنهم سـاتر، فقـد كـانوا يعيـشون ىف خيـام               
منصوبة ىف العراء ال ىف بيوت تعـوق أعينـهم عـن النظـر احلـر             

  . )إىل الفضاء واألفق والسماءاملرتاح 
لقد كان املاء قضية حياة أو موت، ومن هنـا مـثال نـراهم              

ملعرفتـهم أـم مـىت انقطعـوا        " أن ترِد املاَء مباٍء أكيس    : "يقولون
عن املاء ىف باديتهم املتناوحة الىت كثريا ما يعز فيها عنـصر احليـاة              

أى (آخرهـا   " أن   وباملثل نقرأ ىف املَثَـل التـاىل      . األول فقد يهلكون  
، إذ تـرِد وقـد      "أقلّها شـربا  ) آخر اإلبل الواردة على املاء للسقى     

قارب املاء على النفاد، أو على األقل تـرِد ومل يعـد املـاء صـافيا                
كما كان لإلبل الىت شربت مبكرة، فضال عـن أن تـأخري الـسقى              

 وإذا كانت هنـاك عـني مـاء طيبـة         . هو دليل على العجز واملذلة    
إن أَضـاخا منـهلٌ   "،  "ماٌء وال كـصداء   : "فسرعان ما تشتهر بينهم   

ومثـة  ". أعذب من ماء البارق، أو مـن مـاء احلـشرج          "،  "مورود
: مثل آخر يشري إىل عملية االستقاء مـن البئـر باحلبـال والـدالء             

، أى أنـه ال يليـق بـك أن          !"أَمـرِس ! أَمرِس: بئس مقَام الشيخ  "
مكانتك، مثـل وقوفـك علـى شـفا بئـر      تزاول عمال ال يناسب  

وسقْياك باحلبل، الذى قد ينقطع ىف يدك فيـصيح النـاس بـك أن              
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"رِسأَم !رِسكَـرة          !"أَمومـن  . ، أى أعد احلبل إىل مكانـه مـن الب
كـذلك  ". أَلْـقِ دلـوك ىف الـدالء      : "أمثال االستقاء أيضا قـوهلم    

لطيـور  استطاع العرب القـدماء أن يفرقـوا بـني احليوانـات وا           
املختلفة حسب مدى حاجتها إىل املـاء، وسـرعة أو بـطء هـذه              
احلاجة مثلما مضى بيانه ىف األمثال الىت قرأناهـا معـا، وهـو مـا               

واهتمـامهم مكانـا    يبني لنا كيف كان املاء حيتـل مـن أذهـام            
  .كينام

ومن اجلوانب الىت تتعلق أيضا بالبيئـة العربيـة القدميـة مـا             
 من أعمال أو حرف تقوم علـى مـا هـو            كان اجلاهليون ميارسونه  

خـذ عنـدك    : متوفر ىف هذه البيئة من ثروات أو إمكانات طبيعيـة         
إمنـا يعاتـب األدمي     : "مثال الدبغ، الذى جاء ىف أمثاهلم عنه قـوهلم        

، مبعىن أن العتاب ال يصلح إال مع مـن ال يـزال فيـه               "ذو البشرة 
ـ          ة، وهـى ظـاهر     خري، كاجللد الذى يراد دبغه، فإن كانت له برش

، صـلح دبغـه، وإال مل       )على عكس اَألدمة، الىت هى باطنـه      (اجللد  
كـذلك ال بـد، ىف عميـة الـدباغ، أن       . حيتمل الـدباغ ومتـزق    

بكْشط اللحم متاما من أدمي اجللد وال يترك عليـه أى بقايـا منـه،               
". أمحـق مـن الـدابغ علـى التحلـىء         : "وإال فسد اجللد سريعا   

رك بقايا اللحم على اجللد، وىف هذه احلالـة ال يـصل             ت: والتحلىء
علـى النحـو    " القارظ"وهناك مثل آخر يرد فيه ذكر       . إليه الدباغ 

، وهـو جـامع القَـرظ، أى ورق    "إذا ما القارظ العنزِى آبا : "التاىل
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يـضرب  املثـل   هـذا   و. شجر السلَم املستعمل ىف عملية الـدباغ      
قـق ألنـه معلـق علـى شـرط          لوعد الـذى ال ميكـن أن يتح       ل

مستحيل، فالقارظ العنزِى مل يعد من جولته ىف مجـع القَـرظ حـىت              
وهنـاك أيـضا    . اآلن، بل لن يعود أبد الدهر ألنه مات ىف الطريـق          

: مى، أى أن املوضـع املـس      "أَرتعن أَجلَى أَنى شـئت    : "املثل التاىل 
 وىف أى   وقـت  الـصاحلة للرعـى ىف أى        هو من املواضـع   " أَجلَى"

وكـان  ". مرعـى وال كالـسعدان    : "ومنـها كـذلك   . موضع منه 
: للرعى أصوله الىت ال بد للراعى من مراعاـا، وإال فـسد عملـه             

، أى أنه مل يشبِع إبله مـن الكـإل كمـا            "أساء رعيا فسقى مقْصبا   "
ينبغى واضطُر أن ميأل بطوا ماًء على قلـة مـا فيهـا مـن طعـام                

  را  فأض  أن متتنـع إبـل الراعـى       : واإلقصاب. ضررا شديدا ذلك
حلبتهـا  : "كذلك كانوا حيلبون ماشـيتهم بأنفـسهم      . عن الشرب 

 ـطْره "، "بالساعد األشدا لك شلَبح لُبهـو مـا   " احلَلَـب "و" (اُح
  ".حلَب الدهر أَشطُره"، )يحلَب من اللنب

لك تـأبري   ومن املهن الىت كان اجلـاهليون ميارسـوا كـذ          
، واآلبـر هـو ملقّـح النخـل،         "جِباب، فال تعن آبِـرا    : "النخل

واملقصود أن النخلة ال طَلْع فيها، بل املوجـود جِبـاب فحـسب،             
ومـن هـذه املهـن      . أى جمار، ومن مث فال فائدة ىف التأبري أصـال         

، واحلـادى هـو سـائق       "كاحلادى، وليس له بعـري    : "أيضا احلُداء 
دوها، أى يغنى هلا حىت تنـشط للـسري وال يعتريهـا            اإلبل الذى حي  
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فيجـرى  " احلَـذّاء "أما املَثَل الذى وجدته عـن       . الضعف والكالل 
". مـن يكـن احلـذّاء أبـاه جيـد نعـال           : "عكس هذا، إذ يقول   

 إذا مسعـت  : "واحلدادة مهنة أخرى من املهن الىت عرفهـا العـرب         
ل مـا تـسمع، فكـثريا       ، أى ال تصدق ك    "بسرى القَين فإنه مصبِح   

وهـو  (ما يقول الناس كالما ويقصدون عكـسه، كفعـل القَـين            
عندما يزعم أنه مسافر من ليلتـه كـى يـدفع النـاس إىل              ) احلداد

اإلقبال عليه قبل أن يغادرهم، على حني أنه ينـوى البقـاء حيـث              
، أى الـصائد    "النابـل "و" احلابـل "وهناك مثل مشهور يذكر     . هو

 ومثـل آخـر ال   ".اختلط احلابل بالنابـل : "لنبلبالشبكة والصائد با  
أَعـط القـوس    : "وصـانعه " القـوس "يقل شهرة يتحـدث عـن       

". أعـط العـيش خلبـازه     : "، وهو كما نقول ىف مثلنا العامى      "هايبارِ
 ورابـع   ."قبل الرمى يـراش الـسهم     ": "السهام"ومثل ثالث يذكر    

  ".ئنقبل الرمى تمُأل الكنا": "الكنانة"يتحدث عن 
 كذلك كانوا يعرفون الطب، وكـان طبـا بـدائيا بطبيعـة            

أشـهر مـن    : " وكذلك البيطـرة   ."يا طبيب، طب لنفسك   : "احلال
وكـان مـن    ". أهون من ذَنب احلمار على البيطـار      "،  "راية البيطار 
 هم الكَىطب" :  كْـواة       "،  "آخر الدواء الكَىـر، وامليرِط العـضقد ي

": العنِيـة "وا يعاجلون جرب املاشية مبا يـسمونه        كما كان ". ىف النار 
، وهى قَطران وأخـالط تجمـع ويهنـأ ـا           "عنِيته تشفى اجلَرب  "

ولعملية اهلناء أصـولٌ منـها أال يقتـصر اهلـانئ           . البعري األجرب 
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لـيس  : "على دهن موضع اجلَرب فقط، بل يعم سائر بـدن الـبعري           
 سناء بالدوا" (اهلساء علـى املكـان املـصاب         : لدناالقتصار ىف اهل

وقد ورد ىف مثل من أمثاهلم إشارة ملرض كـان يـصيب            ). باجلرب
أغُـدةٌ كغـدة الـبعري، ومـوت ىف بيـت           ": "الغدة"البعري، وهو   

، "القُـالَب " أما املثل التاىل فيشري إىل مرض آخـر هـو            ."سلُولية؟
مـا بـه    : "ا فيقلبـها إىل فـوق     وهو داء يصيب اإلبل ىف رؤوسـه      

وقريـب منـه داء     . ، أى أنه سـليم ال يـشكو مـن أى داء           "قَلَبة
الصيلـها            عمر، وهـو داء يأخـذ ىف رقـاب اإلبـل في" :  نـيمُألق

وكان اجلاهليون حيبون الوشم، الـذى كـثريا مـا شـبه            ". صعرك
الشعراء به ما يرونه ىف أطـالل حبائبـهم مـن اخلطـوط وآثـار               

ومن أعماهلم الـىت كـان أهـل كـل          ". أَثْبت من الوشم  : "لريحا
اتـسع اخلَـرق علـى      : "بيت ميارسونه بأنفسهم خياطـة الفتـوق      

، والطحـن  "أَخبطُ من حاطـب ليـل    : "، ومجع احلطب للنار   "الراقع
هـو الـدقيق،    " الطِّحـن "، و "أمسع جعجعة وال أرى طحنا    : "بالرحا

يس هنـاك دقيـق، أى أـا ضـجة          واملعىن أن هناك ضجة، لكن ل     
  . على الفاضى

ويتصل ذه األمثالِ تلك الىت ورد فيهـا ذكـر ملـا كـانوا              
أَبغـى  : "يتخذونه من أدوات لتأدية هذه األعمال، ومنـها اإلبـرة         

أبغـض مـن    : "، والقـدح  "أَبغى مـن فـأس    : "، والفأس "من إبرة 
ـ  "أبقـى مـن تفـاريق العـصا       :"، والعصا "القدح األول  : يط، واخل
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، "إن الـشقى بكـل حبـل يخنـق    : "، واحلبـل "أدق من خـيط  "
، "أدىن مـن الشـسع    : "، ورباط النعـل   "أدىن من احلذاء  : "واحلذَاء

وهـو  (، واخلُـذْروف    "است مل تعود املجمـر    ): "املبخرة(واملجمر  
ـ            "): لـة حالن"لعبة لألطفال تشبه مـا نـسميه ىف مـصر بـــ

احلجـر الـذى كـانوا ينـصبون     (، واُألثْفية "ذروفأسرع من اخل  "
، واجلَلَـم   "أَصبر من األثـاىف علـى النـار       ): " حتت القدر  ثالثةمنه  

، "أكثر مـن تفـاريق العـصا      : "، والعصا "أقطع من جلَم  ): "املقص(
أنقـى مـن مـرآة    : "واملرآة"،  "إنْ وجدت لشفْرة محزا   : "والشفرة

ـ : "، والـسيف  "أَنم من جلجل  : "، واجلُلْجل "الغريبة ه علـى   تركت
، والكنانـة   "صـحيفة املـتلمس   : "، والصحيفة "مثل حرف السيف  

قـد علقَـت    : "، والدلو " الكنائن قبل الرماء تمألُ  ): "ة السهام جعب(
: ، واملكـواة  "قلبت لـه ظهـر اـن      : "، واملجن "دلْوك دلو أخرى  

  ".    لنارقد يضرِط العير واملكواة ىف ا"
أما أطعمتهم فهذه بعض األمثال الـىت تتحـدث عنـها ممـا             

إنْ : "وضعت يـدى عليـه أثنـاء جتـواىل ىف كتـاب العـسكرى           
 فـسوف أطـبخ   ، أى إن وجدت إليه سـبيالً     " كَرِشٍ وجدت إليه فا  

، وهـو أول األلبـان     "اللَّبـأ "ومن أمساء أطعمتهم    . الشاة ىف كرشها  
ومـن أطعمتـهم أيـضا     ". بِـى اللَّبـأ   أَبـى أَ  : "عند والدة احليوان  

غَرثـانُ، فـاربكوا   : "، وهى أَقطٌ بسمن ومتر يعمل رِخـوا   "الربِيكة"
، أى أنه جائع فال تكلمـوه ىف أى شـىء ألن ذهنـه مـشغول                "له
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، فإذا أكـل رجـع إليـه        بل أَعدوا له الربِيكَة أوالً    باجلوع والطعام،   
وأصـل  ". لبطـون تتـوه العقـول     ساعة ا : "وهذا مثل قولنا  . عقله

املثل، حسبما يروون، أن رجال عاد من سـفر فـأخربوه أن امرأتـه     
قد ولدت له غالما، فلم يهتم باخلرب ألنه كان يعـاىن مـن برحـاء               

وما أصنع بـه؟ آكلـه أم أشـربه؟ فطلبـت منـهم             : اجلوع وقال 
وقد كان، إذ بعد أن أطعمـوه ارتـد إليـه        . زوجته أن يطعموه أوال   

ولـدينا  . وشرع يسأل عن الوليد وأمه، وهو سـعيد حمبـور         عقله  
، وهـو  "جدح جوينٍ مـن سـوِيق غـريه     ": "السوِيق"كذلك طعام   

طعام سائل يصنع من القمـح والـشعري علـى عجـل للمـسافر              
واملراد أن جوينا هذا، ألنـه ال ينفـق مـن           . واجلائع الذى ال يصرب   

سوِيق غـريه، فإنـه يـسرف وال        ماله وال يأكل من سوِيقه بل من        
كـانوا يـصطادون    كـذلك   . الـشرب : واجلَدح. يباىل باالقتصاد 

أعـط أخـاك    "،  "ما أباىل أناَء ضـبك أم نـضج       : "الضب ويأكلونه 
  قَل الضبقَنـا : "، ويـسمون صـيده    "من عشرهـو أعلـم    ": "ح

 ، وما فتئ الـضب يؤكَـل ىف اخللـيج حـىت يومنـا     "بضب حرشه 
وباملثل كان العرب ىف اجلاهليـة يـصطادون محـار الـوحش            . هذا

كُـلّ الـصيد ىف جـوف    : "ويأكلونه، وقد ورد ذكـره ىف قـوهلم      
، ألم كانوا يلقـون مبـا ىف جوفـه          "أَخلَى من جوف محار   "،  "الفَرا

، الـىت ال يـزال      "الكَمـأَة "كما كـانوا يـأكلون      . وال ينتفعون به  
ـ       وهـى، كمـا تقـول      . ىت اآلن الناس هناك يتلذذون بطعمهـا ح
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وهنـاك نـوع    . املعاجم، نبات خيرج من األرض كما خيرج الفُطْـر        
، ألنـه يظهـر علـى    "أذلّ من فَقْعٍ بقَرقَـرة ": "الفَقْع: "منها يسمى 

سطح األرض فتطؤه األقدام، وإن كان هناك نـوع آخـر حيتـاج             
  . إىل أن ينبش اإلنسان األرض عنه

أحلـى  ": "العـسل " األمثـال    ومن أطعمتهم الىت وردت ا    
مـن  " الزبـاد "كما كـانوا يـصنعون    ". من العسل، أو من الشهد    

". اخـتلط اخلـاثر بالزبـاد     : "اللنب ويأكلونه، وجاء به املثل التـاىل      
، وذلـك بعـد أن يفْـصدوه        "الدم"ومن طعامهم ىف اجلاهلية أيضا      

 ق الناقة أو الفرس مث ميـألوا امل       من عـ ر ـ     ـُ شووه صران بـه، مث ي
مل يحـرم مـن فُـصد       ": "الفَـصيد : "وهذا الطعام يسمى  . ويأكلوه

وقـد جـاء اإلسـالم    . كاف ملن يقَدم إليه  ، أى أن الفَصيد طعام    "له
بتحرمي أكل الـدم، ومعـروف أن الـدم مرتـع جلميـع أنـواع               
الفريوسات واجلراثيم واملكروبـات، الـىت تـضر اجلـسم والـىت            

وكـانوا حيفظـون الـدهن      . إلنـسان إيـاه   تسرى إليه عند أكل ا    
كحـاقن  ": "اِإلهالـة : "املذاب ىف سقَاء، وهـذا الـدهن يـسمى        

، أى أنا خـبري ـذا األمـر كخـربة حـاقن اإلهالـة ىف                "اإلهالة
السقَاء، إذ كان األمر يتطلب تأكـد احلـاقن متامـا، عـن طريـق          

لـسقاَء  إيالج إصبعه ىف اإلهالة، أا قد بـردت حبيـث ال تفـسد ا       
ـ   . بسخونتها أَوفَـى مـن كَيـل      ": "الزيت"كما وردت أمثاهلم بـ
 مـن طعـامهم، وإن مل يكـن مـن           "الشعري"كذلك كان   ". الزيت
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ومـن الفاكهـة الـىت    ". يؤكَل ويذَم : كالشعري: " إىل نفوسهم  أشهاه
وهـو  " (كمستبـضع التمـر إىل هجـر      ": "التمر"ذكرا األمثال   

". وجـد متـرةَ الغـرابِ   "، ")ء ىف حارة الـسقائني   يبيع املا : "كقولنا
: ، وهـو أردأ أصـنافه، ىف مثـل آخـر         "احلَـشف "وقد جاء ذكر    

إنـك ال جتـىن مـن الـشوك         ": "العنب"، و "أحشفًا وسوَء كيلَة؟  "
الـدفْلَى  ، إذ   "تطْعم العنـب مـن الـدفْلَى      أَعجز من مس  "،  "العنب

      ـروكـان كـثري مـن أهـل        . نبات ورقه أشعر شائك، وطعمه م
ـ   ، ويكْثـر شـعراؤهم مـن التمـدح         "اخلمر"اجلاهلية يغرمون بـ

بشرا ويعدونه مـن عالمـات الكـرم والـسيادة، حـىت جـاء              
: ومن أمثـاهلم ىف أم اخلبائـث قـوهلم        . اإلسالم وحرمها حترميا تاما   

  ".ألذّ من مذاق اخلمر"
ـ            ر ولألمثال، فضال عن اجلوانب الـىت مـرت، جانـب آخ

ميكـن أن ينظَــر إليهـا منــه هـو اجلانــب النفـسى واخللقــى     
فاملثَل التاىل على سبيل املثـال يـشري إىل وجـه مـن             : واالجتماعى

وجوه الطبيعة اإلنسانية، أال وهو أمهية اإلحيـاء الـذاتى ىف عـالج             
املشاكل، فكثري من األمور ميكن أن تنحـل أو يـسهل حلـها إذا               

 أمـال كـبريا ىف التغلـب        وضع الشخص ىف اعتبـاره أن هنـاك       
، وإال فليس لـه معـدى عـن         "اكذب نفسك إذا حدثْتها   : "عليها

حيلـة  : "الصرب، وهو الدواء الذى ال بد من جترعه علـى مرارتـه           
كمـا أن طبيعـة االجتمـاع البـشرى     ". من ال حيلة لـه الـصرب   
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تقتضى من اإلنسان أن يتغاضى عـن بعـض حقوقـه وأن يكـون              
ال يؤاخذهم بكل صغرية وكـبرية حـىت تـسري          مرنا مع اآلخرين وأ   

إذا رأيـت الـريح عاصـفًا       "،  "إذا عز أخوك فهـن    : "عجلة احلياة 
نطَام؟   "،  "فتـذَّبالرجال امله طَ"،  "أىـ و تاللتـه    يمـع  "ه علـى ب ،

، وأن الطبـائع الشخـصية      "رضا الناس غاية ال تـدرك     "معرفة أن   
اإلنـسان علـى مـا شـب        عصية على التغيري، وخباصة إذا شاب       

مـن العنـاء رياضـة      "،  "أَعييتىن بأُشرٍ، فكيـف بـدردر؟     : "عليه
مث هناك العصبية القبليـة الـىت ال ميكـن الفَكـاك منـها،              ". اهلَرِمِ

ـ     : "مثـال اجلاهليـة   ولذلك قيـل ىف أ     ما أو  انـصر أخـاك ظالـ
، وهو ما صححه الرسول الكـرمي عنـدما حـوره بعـض            "مظلوما

حوير فقال إن نصرتك أخاك ظاملا إمنا تكون مبنعـه مـن الظلـم،            الت
كـذلك هنـاك    . معطيا عليه السالم هذا املثل بعدا أخالقيا عظيمـا        

املثل التاىل الذى يتعامل مع الطبيعـة البـشرية تعـامال مغرقـا ىف              
الواقعية بل ىف الالإنسانية دون مراعاة املثـل األعلـى ىف قليـل أو              

جلَّـى حمـب    : "وىف قـوهلم  ". ع كلبـك يتبعـك    أَجِ: "كثري، وهو 
تعبري عن حقيقة نفسية تشاهد ىف احملـبني، إذ مهمـا حـاول             " نظره

الواحد منهم إخفاء مشاعره جتاه معشوقه عن النـاس فـإن عينيـه             
كـذلك  ". الصب تفـضحه عيونـه    : "وقد قال الشاعر  . تفضحانه

كرمـا، أال   حيسن باإلنـسان، إذا أراد أن يظـل عزيـزا حمبوبـا م            
يكثر الزيارة لآلخرين مهما كـانوا حيبونـه ويريدونـه أال يقطـع             
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، وأال يكْثر كـذلك مـن املُـزاح،         "زر غبا تزدد حبا   : "رجله عنهم 
املُـزاح لقـاح    : "فإنه سبيل إىل نشوء البغضاء حىت بـني املتحـابني         

  ".الضغائن
وهـى   وىف دنيا الزواج واألسرة تطالعنا األمثـال التاليـة،          

: مأخوذة من واقع احلياة الـذى ال سـبيل إىل تغـيريه وال نكرانـه            
، وهـو مـا يقـال عنـه ىف أمثالنـا      "زوج من عود خري من قُعود     "

، "العـوانُ ال تعلَّـم اخلمـرة      "،  "ظلّ رجل وال ظلّ حائط    : "العامية
وأُولعـت  * إن احلمـاة أُولعـت بالكَنـة        "،  "بينهم داء الـضرائر   "
، وهى البنـت الـصغرية الـىت        "أَضلّ من موؤودة  "،  "نتها بالظِّنة كَ

تدفَن حية، وكان بعض اجلاهليني يئدون بنام خوفـا مـن الفقـر             
على أن هناك مثال يبدو أنـه يعكـس اعتقـادا راسـخا             . أو العار 

عند العرب منذ قدمي الزمـان، أال وهـو أن احلـظ عليـه معـول           
ولقد كنت أضيق أشد الـضيق مبثـل هـذا          . سانكبري ىف حياة اإلن   

الكالم وأؤكد دائما أن السعى والتخطيط واليقظـة هـى عمـود            
كل جناح، مث تبني ىل أن للحظ دورا ال ينكَر ىف حياتنـا، وأنـه قـد          
يرفع أقواما حقُّهم االتضاع، وخيفض أقواما يـستحقون كـل خـري           

 غـري   ذلك أن أمورنا حنن العـرب مل تـزل جتـرى علـى            . ورفعة
ختطيط، كما أن القيم اإلسالمية العظيمـة ال يؤخـذ ـا ىف كـثري         
من األحوال، ومن مث فكثري من الناس ال حيصل على حقـه، علـى               
حني يرون من ال يستحقون قد سـبقوهم سـبقا فاحـشا دون أدىن            
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جـدك ال  : "ومن هنا صح املثـل العـرىب القـدمي القائـل        . مسوغ
الـذى سـتكون لـه الغلبـة ىف ايـة           ، أى أن حظك هو      "كَدك

مـن غـاب    "، وأن   "اسـع بِجـد أو دع     : "املطاف، وكذلك قوهلم  
  ".غاب نصيبه

فيـشري إىل مـا كـان       " لو لك عويت مل أَعـوِ     : " أما قوهلم 
يفعله الرجل اجلاهلى ىف الصحراء حـني يكـون مـسافرا ويـأتى             

أمـل أن   عليه الليل فيجد نفسه وحيدا، فيعوى كـالكالب علـى           
يكون على مقربة من خيمة لـبعض األعـراب فتجاوبـه كالـم             
فيأتنس م وحيصل على ما حيتاجه مـن طعـام وشـراب عنـدهم              

كمـا أن املـسافر ىف الـصحراء        . حىت ال ميوت جوعا أو عطـشا      
لـو  : "كان ميسك دائما بعصا حيمل عليها مالبسه وصـرة طعامـه          

 األمثـال العربيـة     ومن الطريف أن جند مـن     ". كان ىف العصا سري   
ما يدلنا على أم ىف اجلاهلية كـانوا خيوفـون صـغارهم بالـذئاب       
كما يفعل أهل الريف واملنـاطق الـشعبية عنـدنا اآلن إذ خيوفـون      
أبناءهم العصاة بالعفريـت والغـول وأىب رجـل مـسلوخة ومـا             

  ".لقد كنت وما أُخشى بالذئب: "أشبه
هلية مما كـانوا يعتقدونـه مـن        وخنتم مبا ورد ىف األمثال اجلا     

فالـسانح مـا    : خرافات وأساطري، كاعتقادهم ىف السانِح والبـارِح      
من اليمني إىل اليسار، والبـارح مـا مـر          من طري أو حيوان     مر بك   

من اليسار إىل اليمني، وكـانوا يتفـاءلون بـاألول، ويتـشاءمون            
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ن كمـا كـانوا يتـشاءمو     ". من ىل بالسانح بعد البـارح؟     : "بالثاىن
بالغراب، إذ ارتبط وجوده عندهم مبواقع أطالهلـم الـىت خلّفوهـا،        
إذ يلتقط منها ما يكونون قد تركوه وراءهـم، فانعقـدت الـصلة             

أشـأم مـن    : "ىف أذهام بينه وبني الفراق، وصاروا يتشاءمون بـه        
ومل يقتصر تشاؤمهم علـى احليـوان والطـري، بـل           ". غراب البين 

، "أنكد مـن تـاىل الـنجم      : "أيضاكانوا يستنحسون بعض النجوم     
كمـا كـانوا يعتقـدون ىف      ". الثريا"، الذى يتلو جنم     "الدبران"وهو  

، وهى الناقة الىت كـانوا يربطوـا عنـد قـرب         "بلية"، مجع   "البالَيا"
صاحبها بعد أن يغموا عينيها، مث يتركوـا هكـذا دون طعـام أو              

ـذه الطريقـة تكـون    شراب حىت متوت، إذ كانت عقيدم أـا   
املنايـا علـى    : "جاهزة حتت تصرف صاحبها لريكبها يوم القيامـة       

، وهو مثل يضرب للقـوم الـواقعني ىف كـرب ال خملـص              "الباليا
  منه، فهم ية"هون بِشومـن  . ، الىت ال مفـر هلـا مـن املـوت    "البلي

خرافام ما كانوا يقولونه عن الـسلَيك بـن الـسلَكَة، الـشاعر             
هلى الصعلوك املشهور، إذ كانوا يروون أنه ظـل يعـدو يومـا             اجلا

وليلة كاملني سابقًا فارسـني مـن فرسـان األعـداء مل يـستطيعا              
إدراكه قط حىت بلغ منازل قومه وحذرهم هجومـا وشـيكا مـن             

: أعدائهم، فأخذوا حذرهم ومل يقدر العدو أن يـصيب منـهم غـرة    
 الـىت تـدخل ىف بـاب        ومـن مبالغـام   ". أَعدى من الـسلَيك   "

وهـى زرقـاء اليمامـة      " (أَبصر مـن الزرقـاء    : "اخلرافات قوهلم 
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املشهورة، وكانوا يزعمون أا من قـوة البـصر وحدتـه حبيـث             
" أشـأم مـن الزمـاح   : "وهناك مثل يقول). ترى على بعد ثالثة أيام 

إشارة إىل طري كان يقع على بيوت ناس من أهـل يثـرب ويأكـل          (
 يطري فال يعود إىل العام التـاىل، فرمـاه رجـل منـهم              من مترهم مث  

بسهم فقتله وقسم حلمه، فلما مر العام مل يبق ممن أكـل مـن حلمـه      
ألم كـانوا يظنـون أـا ال متـوت          " (أَعمر من حية  "،  )أحد حيا 

أبدا إال إذا قتلها إنسان، وإال فإا إذا كـربت عـادت فـصغرت              
أَعمـر مـن   "، !)وهكـذا دواليـك  ... حىت تكرب مث تعود فتـصغر  

إذ كانوا يؤمنـون أن األول يعمـر مخـسمائة          " (نسر، أو من قُراد   
  ).عام، والثاىن سبعمائة

هذا، وهناك كتب خاصة باألمثال ألفها بعـض مـن كبـار            
الكتاب العرب القدماء، ومنـهم صـحار العبـدى وأبـو عبيـدة             

     ل الـضى وثعلب واملفضر بن املثنمعوأبـو هـالل العـسكرى    م ىب
وهى كتب تعنى بإيراد أكـرب عـدد ممكـن          . والزخمشرى وامليداىن 

من األمثال العربية القدميـة وشـرحها وتفـسري مـا حيتـاج مـن         
ألفاظها وتراكيبها وعباراا إىل تفسري، فـضال عـن إيـراد قـصة             
املثل إن كانت وصلتهم، وقـد تكـون هـذه القـصة حقيقيـة أو        

كانوا ىف بعض األحيان يعلنـون عـن عجـزهم عـن            خيالية، وإن   
معرفتها كما فعل أبو هالل العسكرى مرارا، إذ قـال مـثال عنـد              

جـاء بأبـدح ودبـيح،    : يقولـون ": "أَبدح ودبيح : "تعرضه لقوهلم 
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أمـا  . ، أى أن قـصته مل تـصله  "ومل يعرف أصـله . إذا جاء بالباطل  
ـ    : "ىف شرحه للمثل القائل    نيفقـد علـق قـائال     " كبعنيٍ مـا أَر :

وهو من الكالم الذى قد عرِف معنـاه مساعـا مـن            . اعجلْ: معناه"
وهذا يدل علـى أن لغـة العـرب مل تـرد          . غري أن يدل عليه لفظه    

وىف تعليقـه   ". علينا بكماهلا، وأن فيها أشـياء مل تعرفهـا العلمـاء          
وال : "نـراه يقـول   " أمحق من راعى ضأن مثـانني     : "على املثل التاىل  

ومـن هنـا نرانـا ال نوافـق         . إخل"...درى مل خصت بالثمانني هنا    أ
من عنـوا جبمعهـا مـن       "ىف األمثال من أن     على ما قاله    بروكلمان  

ومـا فيـه    " األدباء مل يقعوا مرة ىف حرية من تفـسريها وإيـضاحها          
/ 1/ تـاريخ األدب العـرىب    / كارل بروكلمـان  (من سخرية مبطنة    

: م  غـري صـحيح لعـدة أسـباب         ، بل نؤكد أن هذا الكال     )129
األول أن هؤالء املؤلفني مل يكونوا يوردون هـذه القـصص دائمـا             

والثاىن أم ليسوا هم الذين ألّفـوا هـذه القـصص،        . كما قلنا آنفا  
والثالـث أن   . بل كانوا جمرد نقلة هلـا حـسبما وصـلت إلـيهم           

العسكرى مثال، حسبما رأينا معا، قد أعلن عـن عجـزه ىف عـدة              
خمتلفة عن معرفة قصة املثل، بل حىت عـن جمـرد معرفـة             مناسبات  

بل إم كثريا مـا يكتفـون بـإيراد املثـل           . معناه ىف بعض األحيان   
وهو نفـسه مـا نقولـه ردا        . دون إضافة أية كلمة أخرى من لدم      

 :على ما كتبه نيكلـسون ىف ذات املوضـوع، إذ جـاء ىف كتابـه              
"A Literary History of the Arabs "ــا ء أثن
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نـادرا مـا تـستغىن عـن        "كالمه ىف هذه املسألة إن هذه األمثال        
الشرح، على حني أن ما كُتب من تعليقات عليها إمنـا هـى مـن                
عمل علماء وضعوا نصب أعينـهم أن يـشرحوها مهمـا كلفهـم           

 A" (ذلك، رغم أن الظروف الىت قيلت فيها قـد نـِسيت متامـا   
Literary History of the Arabs, P. 31  .(  
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الكُهان العرب هم طائفة من رجال الـدين كـانوا يقومـون            
على سدانة معابد األوثان ىف اجلاهليـة، وكـان العـرب الوثنيـون        
يلجأون إليهم ىف حسم ما ينشأ بينهم مـن منـافرات أو خالفـات              
قبلية أو أسرية أو فردية، أو تأويل ما يقـع هلـم ىف نـومهم مـن                  

تاج إىل تعبري، أو مساعدم على معرفة مـا خيبئـه الغيـب             رؤى حت 
من أحداث أو أشياء وما إىل ذلك مما كانوا حيـصلون علـى جعـلٍ               

وكان هؤالء الكهان جييبون على ما يوجـه إلـيهم مـن            . ىف مقابله 
استفسارات بكالم مسجوع يراعى فيه عـادةً  أن يكـون مـوجزا             

التفـسري، فـضال عـن احتوائـه       غامضا حيتمل وجوها متعددة من      
على بعض الغريب من اللفـظ، حبيـث يـستطيع الكـاهن عنـد              
اللزوم أن يقول إنه مل يقصد هذا املعىن مـثال بـل ذاك، ومـن مث ال              
يظْهر لقُصاده وطالىب عونه أنه خيطئ كغريه من الناس وأنـه لـيس             

وقد وردت أقاويـل منـسوبة إىل       . بينه وبني عامل الغيب أى اتصال     
الء الكهان ىف مناسبات وقضايا خمتلفة كمـا ىف اخلـرب املـروى             هؤ

 جـد الـنىب عليـه       عن الكاهن اخلُزاعى، الذى نفَّر بـني هاشـمٍ        
ولـي هاشـم بعـد أبيـه        : "السالم وأُمية بن عبد مشس، وجاء فيه      

عبد مناف ما كان إليه من السقَاية والرفَـادة فحـسده أميـة بـن               
 .ناف على رياسته وإطعامـه، وكـان ذا مـال         عبد مشس بن عبد م    
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فتكلَّف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنه، فشمت بـه نـاس مـن              
 فكـره هاشـم     .قريش، فغضب ونال من هاشم ودعاه إىل املنـافرة        

ذلك لِسنه وقَدره، فلم تدعه قريش حىت نافره علـى مخـسني ناقـة              
ـ           . ننيسود احلَدق ينحرها ببطن مكة واجلالء عـن مكـة عـشر س

             ـدبذلك أمية وجعال بينهما الكـاهن اخلزاعـي، وهـو ج ىضفر
بـني مكـة   (، ومرتله بعـسفان  )الصحاىب املعروف(عمرو بن احلَمق  

وكان مع أمية مههمة بن عبد العزى الفهـرِى، وكانـت            ). ويثرب
والقمـر البـاهر، والكوكـب     : ابنته عند أميـة، فقـال الكـاهن       

، وما باجلو من طـائر، ومـا اهتـدى بعلـمٍ            الزاهر، والغمام املاطر  
مسافر، من منجِد وغائر، لقد سـبق هاشـم أميـةَ إىل املـآثر، أولٌ      

فقضى هلاشـم بالغلبـة وأخـذ       . منه وآخر، وأبو مههمة بذلك خابر     
م اهاشم اإلبلَ فنحرها وأطعمها، وغـاب أميـة عـن مكـة بالـش          

  ". أميةفكانت هذه أول عداوة وقعت بني هاشم و. عشر سنني
ومنه كذلك ما قيل عن تكهن عوف بـن ربيعـة األسـدي             

: مبقتل حجر بن احلارث، حيث جترى القصة علـى النحـو التـاىل            
كان حجر بن احلارث أبو امرئ القيس ملك بـين أسـد، وكـان              "

فبقـي كـذلك دهـرا، مث       . له عليهم إتاوة كلَّ سنة ملا حيتاج إليـه        
وحجر يومئـذ بتهامـة، فطـردوا    بعث إليهم من يجبِي ذلك منهم،    

 فبلغ ذلك حجرا فسار إلـيهم فأخـذ سـرواتهم           .رسله وضربوهم 
، وأبـاح   "عبيـد العـصا   : "وخيارهم وجعل يقتلهم بالعصا، فسموا    
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األموال وصيرهم إىل تهامة وحبس مجاعـة مـن أشـرافهم منـهم             
  :منه قولهعبيد بن األبرص الشاعر، فقال شعرا يستعطفه فيه، و

وهم العبيد إىل القيامة يك عليهمو ـأنت املَل   
فلمـا صـاروا    . فرق هلم وعفا عنهم وردهـم إىل بالدهـم        

على مسرية يوم من امة تكهن كاهنهم، وهو عـوف بـن ربيعـة              
. لبيـك ربنـا   : قـالوا . يـا عبـادي   : بن عامر األسدي، فقال هلم    

لغـالّب غـري املغلَّـب، يف       ، ا )الـشديد (منِ امللك الصلْهب    : فقال
، ال يقلـق رأسـه   )أى قطيـع بقـر الـوحش      (اإلبل كأا الربرب    

، وهو غـدا أول مـن يـستلَب؟        )يسيل(الصخب، هذا دمه ينثعب     
لوال تجيش نفـسٍ جاشـية، ألخـربتكم        : ومن هو ربنا؟ قال   : قالوا

فركبوا كل صـعبٍ وذَلُـول حـىت        ). أى عالنية (أنه حجر ضاحية    
  ".لغوا عسكر حجر فهجموا عليه يف قُبته فقتلوهب

مث هذا اخلرب الذى يتحدث عن تعـرض هنـد بنـت عتبـة              
للشك ىف شرفها من زوجها الفاكه بن املغرية لريبـة ظنهـا فيهـا،              
فحاكمه أبوها إىل كاهن من كهان اليمن قـضى برباءـا فعـادت             

الـذى كـان    مرفوعة الرأس رافضة أن تظل على ذمة الفاكه بعـد           
كان الفاكه بـن املغـرية املخزومـي أحـد فتيـان            : "منه ىف حقها  

قريش، وكان قد تزوج هند بن عتبة، وكـان لـه بيـت للـضيافة               
 فقال يوما يف ذلك البيـت وهنـد معـه،           .يغشاه الناس فيه بال إذن    

مث خرج عنها وتركها نائمة فجاء بعض من كـان يغـشى البيـت،              
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عنـها، فاسـتقبله الفاكـه بـن املغـرية      فلما وجد املرأة نائمة ولَّى   
مـن هـذا اخلـارج مـن عنـدك؟          : فدخل على هند وأنبها وقال    

: قـال . واهللا ما انتبهت حىت أَنبهتين، وما رأيت أحـدا قَـطّ          : قالت
يـا بنيـة،    : وخاض الناس يف أمرهم، فقال هلا أبوهـا       . احلقي بأبيك 

 كـان الرجـل صـادقا      بثِّيين شـأنك، فـإنْ    . العار وإن كان كذبا   
دسست عليه من يقتله فيقطـع عنـك العـار، وإن كـان كاذبـا               

. واهللا يا أَبـت إنـه لَكَـاذب   : قالت. حاكمته إىل بعض كُهان اليمن 
إنك رميت ابنيت بشيء عظـيم، فإمـا أن تبـين           : فخرج عتبة فقال  

. ذلـك لـك  : قـال . ما قلت، وإال فحاكمين إىل بعض كهان اليمن   
اكه يف مجاعة من رجال قريش ونسوة مـن بـين خمـزوم،            فخرج الف 

فلمـا شـارفوا    . وخرج عتبة يف رجال ونسوة من بين عبد منـاف         
أَي : بالد الكاهن تغير وجه هند وكَسف بالُها، فقـال هلـا أبوهـا            
يـا  : بنية، أَالَ كان هذا قبل أن يشتهر يف الناس خروجنـا؟ قالـت            

     لبي، ولكـنكم تـأتون بـشرا خيطـئ         أبت، واهللا ما ذلك ملكروه ق
فقـال  . ويصيب، ولعله أن يِسمين بِسمة تبقَى على ألـسنة العـرب       

فـصفَّر بفرسـه، فلمـا      . صدقْت، ولكين سأَخبره لـك    : هلا أبوها 
       ـرب ةبإىل ح دملَى عـح (أَدكَـى        ) قَمليلـه مث أَوفأدخلـها يف إح

الكاهن أكـرمهم وحنـر هلـم،       عليها وسار، فلما نزلوا على      ) ربط(
إنا أتيناك يف أمرٍ، وقد خبأنا لك خبيئـة، فمـا هـي؟            : فقال له عتبة  

حبـة بـر يف     : قـال . أريد أَبين من هـذا    : قال. برةٌ يف كَمرة  : قال
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فجعـل  . قال صدقْت، فانظر يف أمر هـؤالء النـسوة        . إحليل مهر 
حـىت إذا  . أنكقـومي لـش  : ميسح رأس كل واحدة منهن ويقـول    

اـضي غـري رقْحـاَء      : بلغ إىل هند مسح يده على رأسها وقـال        
فلمـا  . معاويـة : وال زانيـة، وسـتلدين ملكًـا يـسمى        ) فاجرة(

إليـك  : رت يده من يـدها وقالـت      تخرجت أخذ الفاكه بيدها، فن    
فتزوجهـا  . واهللا َألحرِصن أن يكون ذلك الولد مـن غـريك         . عنى

  ". له معاويةأبو سفيان، فولدت
 الغـساىن مـن   ومن ذلك أيضا ما روِى عن سـطيحٍ الـذئىب    

 ولد النيب ارتج إيـوان كـسرى فـسقطت منـه            ملا كان ليلة  "أنه  
أربع عشرة شرفة، فعظُم ذلك علـى أهـل مملكتـه، فمـا كـان               
أوشك أنْ كتب إليـه صـاحب الـيمن خيـربه أن حبـرية سـاوة                

ب الـسماوة خيـربه أن      غاضت تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاح        
وادي السماوة انقطع تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاحب طربيـة             
أن املاء مل جير تلك الليلة يف حبرية طربيـة، وكتـب إليـه صـاحب                
فارس خيربه أن بيوت النريان مخدت تلك الليلـة، ومل ختمـد قبـل              

فلما تواترت الكتب أبرز سـريره وظهـر ألهـل          . ذلك بألف سنة  
أيهـا امللـك، إين رأيـت     : رب، فقـال املُوبـذَان    مملكته فأخربهم اخل  

 رأيـت إبـالً   : وما رأيـت؟ قـال    : ل له قا. تلك الليلة رؤيا هالتين   
صعابا، تقود خيال عرابـا، قـد اقتحمـت دجلـة وانتـشرت يف              

مـا  : رأيت عظيما، فمـا عنـدك يف تأويلـها؟ قـال          : قال. بالدنا
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ـ            سأَر لْ إىل عاملـك    عندي فيها وال يف تأويلـها شـيء، ولكـن
باحلرية يوجه إليك رجال مـن علمـائهم، فـإم أصـحاب علـم              

فبعث إليه عبد املسيح بن بقَيلَـة الغـساين، فلمـا قـدم             . باحلدثان
أيها امللـك، واهللا مـا عنـدي        : عليه أخربه كسرى اخلرب، فقال له     

فيها وال يف تأويلها شـيء، ولكـن جهـزين إىل خـال يل بالـشام            
فلما قدم إىل سـطيح وجـده قـد         . جهزوه: قال. سطيح: يقال له 

احتضر، فناداه فلم جيبه، وكلمه فلـم يـرد عليـه، فقـال عبـد               
  :املسيح

 ومن  أَعيت من   طةـيا فاضل اخل      يسمع غطْرِيف اليمن؟ أم  مـأص 
 أبيض فضفاض الرداء والبــدنْ     ن آل سنن ـاحلي م أتـاك شيخ  
 ال يرهب الرعد وال ريب الزمـن    يهوِى للوثَن  جم ـسول قَيل العر 

عبد املـسيح، علـى مجـلٍ مـشيح         :  فرفع إليه رأسه وقال   
، إىل سطيح، وقد أوىف علـى الـضريح، بعثـك ملـك      )أى سريع (

. بين ساسان، الرجتاج اإليوان، ومخود الـنريان، ورؤيـا املوبـذان           
تقود خـيال عرابـا، قـد اقتحمـت يف الـواد،            رأى إبال صعابا،    

يا عبد املسيح، إذا كثـرت الـتالوة، وظهـر          . وانتشرت يف البالد  
صاحب اهلراوة، وفاض وادى السماوة، وغاضـت حبـرية سـاوة،           
ومخدت نار فارس، فليـست بابـل للفـرس مقَامـا، وال الـشام              

ميلـك منـهم ملـوك وملكـات، عـدد سـقوط            . لسطيحٍ شاما 
  ".إخل... ما هو آت آتالشرفات، وكل
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أما ىف القصة التالية فنرى الكاهن حيـذِّر بـىن احلـارث بـن          
ـ             مرة ـكعب من اإلغارة على بىن متيم، وإال تعرضـوا للهزميـة ال

) قافلـة (كان بنو متيم قـد أغـاروا علـى لَطيمـة            : "على أيديهم 
لكسرى فيها مسك وعنرب وجوهر كـثري، فـأوقع كـسرى ـم             

بقيت أمـواهلم وذراريهـم يف مـساكنهم ال مـانع           وقتل املقاتلة، و  
وبلغ ذلك بين احلـارث بـن كعـب مـن مـذْحج، فمـشى              . هلا

فاجتمعـت بنـو    . اغتنمـوا بـين متـيم     : بعضهم إىل بعض وقالوا   
احلارث وأحالفها من زيد وحـزم بـن ريـان يف عـسكر عظـيم               
وساروا يريدون بين متيم، فحذَّرهم كـاهن كـان مـع احلـارث،             

ـ    أى (إنكـم تـسريون أعقابـا       : ن املغفـل، وقـال    وامسه سلمة ب
، وتغزون أحبابـا، سـعدا وربابـا، وتـرِدون     )بعضكم ىف إثر بعض 

، فتلْقَـون عليهـا ضـرابا،       )، وهو البئـر   "جب"مجع  (مياها جِبابا   
ولكنـهم  . وتكون غنيمتكم ترابا، فأطيعوا أمري وال تغـزوا متيمـا         

  ".ة نكراءخالفوه وقاتلوا بين متيم فهزِموا هزمي
سـينكْرِ مـا جـاء ىف مثـل تلـك       وال شك أن أى عاقـل    

األخبار من أن هـذا الكـاهن أو ذاك كـان يـستطيع أن يعلـم                
الغيب، إذ الغيب شأن مـن شـأن اهللا سـبحانه وتعـاىل ال ميكـن          
أحدا من عباده أن ينفـذ مـن خـالل حجبـه إال إذا أوحـى اهللا                 

 الـسالم مـأمور ىف      ونبينـا عليـه   . بشىء من ذلك لنىب من أنبيائه     
مفـاتح الغيـب، ال     ) أى عنـد اهللا   (وعنـده   : "القرآن بأن يقـول   
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ال يعلـم مـن ىف الـسماوات واألرض         : قـل "،  "يعلمها إال هـو   
ما كنت بِدعا مـن الرسـل، ومـا أدرى مـا     : قل"، "الغيب إال اهللا 

ولو كنت أعلـم الغيـب السـتكثرت مـن          "،  "يفْعل ىب وال بكم   
  نِىسم الغيـب     "،  " السوء اخلري وما مفـال  ) أى اهللا سـبحانه   (عـال

إال من ارتضى مـن رسـولٍ، فإنـه يـسلُك     * يظْهِر على غيبه أحدا  
لـيعلَم أنْ قـد أبلغـوا رسـاالت         * من بني ومن خلفـه رصـدا      

فماذا يكون الكـاهن بالنـسبة للـنىب، وخباصـة إذا           . إخل"... رم
يـستعينون ىف مهمتـهم     علمنا أن الكهنة كانوا يزعمون أم إمنـا         

الكهنوتية بالشياطني، ومل يكن يرتل عليهم الـوحى مـن الـسماء             
من لدن اهللا سبحانه وتعاىل؟ وعلى هـذا فـنحن مـضطرون إىل أن              
نرفض ما ورد أيضا ىف تلك األخبار ذاـا مـن كـالم منـسوب               

عبـد املـسيح، علـى مجـلٍ        : "للكهنة ىف هذه الظروف من مثـل      
طيح، وقد أويف علـى الـضريح، بعثـك         ، إىل س  )أى سريع (مشيح  

ملك بين ساسان، الرجتـاج اإليـوان، ومخـود الـنريان، ورؤيـا             
 عرابـا، قـد اقتحمـت يف        رأى إبال صعابا، تقود خـيالً     . املوبذان

يا عبد املـسيح، إذا كثـرت الـتالوة،         . الواد، وانتشرت يف البالد   
 وظهر صاحب اهلراوة، وفاض وادى الـسماوة، وغاضـت حبـرية          
ساوة، ومخدت نار فـارس، فليـست بابـل للفُـرس مقَامـا، وال              

ميلك منهم ملوك وملكـات، عـدد سـقوط         . الشام لسطيحٍ شاما  
اـضي غـري رقْحـاَء وال       "، أو   "الشرفات، وكل ما هو آت آت     
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، ألنـه إذا كانـت الواقعـة مل       "معاوية: زانية، وستلدين ملكًا يسمى   
ن أن يكون الكـالم املتـصل ـا         حتدث أصال فبطبيعة احلال ال ميك     

أما قول الكاهن الذى نفَّر بني هاشـم بـن عبـد منـاف              ! قد قيل 
وأمية بن عبد مشس فهو ال يزيد عن أن يكـون حكْمـا ىف قـضية                

  .اجتماعية ليس إال، وال يدخل ىف باب اإلنباء بالغيب
إذن فالباحثون الـذين ينكـرون صـحة هـذه األسـجاع            

تأخرين ليسوا على خطـإ مطلـق، وإن قـام          ويرون أا من صنع امل    
علـى أسـاس طـول الـزمن        مثال  رفْض الدكتور شوقى ضيف هلا      

املنصرم ما بني صـدور األقاويـل املنـسوبة إىل أولئـك الكهـان              
، وهـو   )224/ العـصر اجلـاهلى   (والوقت الذى سـجلَت فيـه       

سبب غري كاف كما قلنـا عنـد حـديثنا عـن األمثـال، إذ إن                
بية مشهورة باحلفظ من كثـرة مـا كـان أصـحاا            الذاكرة العر 

يعتمدون عليها ويستعملوا النتشار األمية بينهم، ممـا مـن شـأنه            
أن جيعلها أَحد وأنشط من الـذاكرة الـىت ال يـستخدمها أهلوهـا         

كما أن هذه األقاويـل، حـسبما بينـا،         . على هذا النطاق الواسع   
من احلفـظ، فـضال     تقوم على السجع، وهو ما يساعد على املزيد         

عن أا ليست من الطـول وال مـا احتفظـت بـه الكتـب مـن         
نصوصها من الكثرة حبيث تـسبب للـذاكرة عنتـا ىف االحتفـاظ             

  .ا، إىل جانب اعتقاد اجلاهليني أا حق ال ريب فيه
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وقد يفْهم من كالم بعض الدارسني أن هـذه األقاويـل هـى           
لنـصوص املـسجوعة    كانـت ا  على األقـل    أساس السجع أو أا     

الوحيدة ىف النثر اجلاهلى، فقد كتـب مـثال املستـشرق األملـاىن             
السجع هو القالـب الـذى كـان يـصوغ          "كارل بروكلمان أن    

/ تـاريخ األدب العـرىب    " (العرافون والكهنة فيه كالمهم وأقـواهلم     
عـز الـدين    . ، وهو ما يتابعه عليه عبد الستار فـوزى ود         )51/ 1

تلـك  " يكتفيـا بـذلك، إذ ذكـر األول أن     إمساعيل، إال أمـا مل    
األسجاع حىت البقية الىت استعملت ىف عـصر اإلسـالم األول قـد             
نبعت مجيعا من سجع الكهان اجلاهليني يوم كانـت تلـك األنغـام             

 وال غـىن عنـها لتـصوير        ،املتوازنة ضـرورية لتمثيـل الكـاهن      
شخصيته وإثبات علمه وحتديد ما يصدره مـن أقـضية وأحكـام،            

الـسجع  / عبـد الـستار فـوزى     " (ا يشيع عنه من وحى وإهلام     وم
الـشركة املركزيـة للطباعـة      / وأطوار استعماله ىف أدب العـرب     

، كمـا ورد ىف حـديث الثـاىن         )32/ م1966/ بغداد/ واإلعالن
عن السجع وسيطرته على النثر الفـىن ىف العـصور اإلسـالمية أن             

 قـدميا باسـم سـجع    امتداد ملا عرِف ىف اجلاهليـة    "هذا االجتاه هو    
املكونـات األوىل للثقافــة  / عــز الـدين إمساعيــل . د" (الكهـان 

/  دراسة ىف نـشأة اآلداب واملعـارف العربيـة وتطورهـا           -العربية
ـ 1414/ أبوللو للنـشر والتوزيـع    / 5ط ، )42/ م1993 -هـ

سـجع  "أيـضا إىل    " األمثـال "وإن كان ىف موضع آخر قد أضاف        
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ذى يعرِض فيـه ألوليـة الـشعر        ، وذلك ىف النص التاىل ال     "الكهان
هنـاك فـرض راجـح حـىت اآلن         : "العرىب وكيفية نشوئه، إذ قال    

يذهب فيه أصـحابه مـن علمـاء تـاريخ األدب إىل أن الـشعر               
العرىب قد نشأ ىف جاهلية العرب األوىل نتيجـة لتطـور العبـارات             
املسجوعة الىت كان يـستخدمها الكهنـة ىف رقَـاهم وتنبـؤام،             

 األخرى املسجوعة ىف بعض األحيان الـىت كـان جتـرى            والعبارات
وعلـى كـل حـال      ). 9/ املرجع السابق " (على األلسنة جمرى املثل   

فليس بني أيدينا ما يبني مىت بدأ الـسجع ىف النثـر العـرىب، وهـل           
" األمثـال "وحـده أو إليـه هـو و       " سجع الكهان "يرجع فعال إىل    

، فـضال عـن أن      كما ىف النص األخري أو هو أمر سابق على ذلـك          
كمـا هـو    (خطَب اجلاهليني ومنـافرام وخـصومام كانـت         

وعلـى هـذا   . مسجوعة ىف غـري قليـل مـن األحيـان      ) معروف
فالتفكري العلمى احلذر يقتضينا أن نكون علـى ذكـر مـن هـذه              

كـل  . احلقيقة قبل أن نصدر حكما كهذا فنضلّ ىف بيـداء الـوهم           
معروفـا للجـاهليني وأنـه    ما نستطيع أن نقوله هو أن السجع كان      

كان مستعمال ال ىف كـالم الكهـان والكاهنـات وحـده، وال ىف              
كالمهم واألمثال فقط، بل ىف اخلُطَـب واملنـافرات واخلـصومات           

فـالكالم املوسـيقى    "أيضا، إذ هو يلىب حاجة فطريـة ىف الـنفس،           
املتوازن على اختالف ألوانه هتاف النفس حـني تـضطرم بنـوازع            

 والسرور واحلزن، والرضـاء والغـضب، والبـسط         النشوة واألمل، 
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 متـداركا كأمنـا جتـد ىف        تبعثه ىف يسرٍ من أعماقها سياالً     والقبض،  
تناغم ألفاظه ورنـني أجراسـه وتعـاطف حروفـه متنفَّـسا هلـذا         

/ علـى اجلنـدى   " (اجلَيشان العنيف وتطبيقًا هلذه الثورة الـصاخبة      
، ولـيس   )9/ 1/ عـرىب دار الفكـر ال   /  فن األسجاع  -صور البديع 

مثة ما يلجئنا إىل القول بـأن الـسجع نـشأ ىف أحـضان الـسحر                
والكهانة واملعابد وما إىل ذلـك كمـا يـردد بعـض الدارسـني              
العرب تأثرا مبا يقوله املستشرقون ىف هـذا اـال، ألن مـا كـان               
مرتبطا بالفطرة ال حيتاج إىل سحر أو كهانـة أو معابـد، وخباصـة              

تتميز به اللغة العربية من املوسيقية والـرنني والتـوازن          أننا نعلم ما    
  .بيئةً جِد مناسبة الزدهار السجع والشعرىف ذاا مما جيعلها 

السجع إذن مل يكن مقصورا على الكهـان، بـل اسـتخدمه            
اخلطباء واملتنافرون واملتفاخرون وضـاربو األمثـال أيـضا، ذلـك           

اجلمل والـسيف والقلـم وغريهـا       أنه جمرد أداة، مثَلُه ىف هذا مثَلُ        
من الوسائل واألدوات الىت يصطنعها البشر ىف حيـام، ال حيمـل             

، على عكـس مـا يقـول        أية داللة عقيدية أو أخالقية ىف حد ذاته       
اللمازون الذين حياولون اإليهام بأنه ليس هناك فـرق بـني دعـوة             

ومـن هنـا جنـد الـسجع         .الرسول عليه السالم ووظيفة الكهان    
ال ىف القرآن كما كان مستعمال لدى الكهنـة، رغـم أـم             مستعم

ىف الكـذب واإليهـام بـالتنبؤ بالغيـب وىف          إمنا كانوا يستخدمونه    
التنفري بني املتنافسني على السمعة وما أشـبه، علـى حـني أنـه ىف               
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 ىف الدعوة إىل اإلميان باهللا واليـوم اآلخـر واحلـث    لٌمعتسمالقرآن  
والعلم واألخـوة والتـراحم والتعـاون       على الرب والعدل والصدق     

إىل آخر مـا نعـرف مـن        ... واملساواة ونبذ الربا والقمار واخلمر    
القيم الكرمية النبيلة الىت رفـع لواءهـا القـرآن الكـرمي والـىت              

 القـرآن بـنفس   ولقد نـزل . تتعارض مع دعاوى الكهانة وخرافاا 
كمـا أن   اللغة الىت كان الكهان يتخذوا، وهـى اللغـة العربيـة،            

الرسول كان ميارس حياته، فيما عدا كهانتـهم ووثنيتـهم، مثلمـا            
كانوا ميارسون حيام، فكان يأكـل ويـشرب ويتـزوج مثلمـا             
كانوا يـأكلون ويـشربون ويتزوجـون، وكـان يركـب الناقـة          

 وىف القـرآن نقـرأ أن كتـاب اهللا       .واحلصان مثلما كانوا يفعلـون    
ـ بيعـى   ، وهـذا أمـر ط     "نزل بلسان عرىب مبني   "قد   ى يفهمـه   ك

ومـا أرسـلنا مـن      : "العرب الذين اجته إليهم القرآن أول ما اجتـه        
، والـسجع جـزء مـن هـذا         "رسول إال بلسان قومه ليبين هلـم      

اللسان الذى نزل به القـرآن، وهـو عنـصر جـذاب ألولئـك              
القوم، فأين وجه احلرج ىف أن يستعني به كتاب الـدعوة اجلديـدة             

    و له القلـوب والعقـول؟ وبقريـب        حىت تنصت إليه األمساع وتغص
جواد على، الذى علّق علـى أسـلوب املفـسرين          . من هذا قال د   

ويف : "ىف توجيه قَسم القرآن بالتني والزيتون ومـا إىل ذلـك قـائال           
القرآن قَسم بالسماء وبالعاديات وبالتني والزيتـون وبغـري ذلـك           

. لواذهب املفسرون يف سبب القسم ا مـذاهب، ففـسروا وتـأو           
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ولو فكروا أن هذا النوع من القسم هـو أسـلوب مـن أسـاليب               
العرب يف القسم قبل اإلسـالم، وأن القـرآن إمنـا نـزل بلـسان            
العرب، ولذلك اتبع طريقتهم يف القسم ألنه خاطبـهم علـى قـدر             

وال زال األعــراب علــى . عقـوهلم وبلغتــهم، عرفــوا الــسبب 
      ذه األشياء، ي مقْـِسم      سجيتهم القدمية يف القَسا كمـا ي قِْسمون

املفـصل ىف تـاريخ العـرب قبـل     " (املتحضر بأعز شـيء عنـده     
  ).الفصل اخلاص بالنثر/ 4/ اإلسالم

 كما أن املـسلمني األوائـل قـد أدوا العمـرة ىف الـسنة              
التالية لغزوة احلديبية حني كانت الكعبة ال تـزال تعـج باألوثـان،             

ارسـون طقوسـا وثنيـة؟ بـل إن         فهل ميكن اامهم بأم كانوا مي     
احلجاج املسلمني كانوا وما فتئوا يأتون مـن الطقـوس مـا كـان              
الوثنيون ميارسون بعضه مما بقى من حـج اخلليـل عليـه الـسالم،            
لكن العربة بالنيـة، إذ ينبغـى أال ننـسى أن اجلـاهليني الـوثنيني               
كانوا حيتفظون رغم وثنيتهم ببعض شعائر احلـج الـصحيحة الـىت            

ا عن أبيهم إبراهيم عليه الـسالم، وهـو مـا احـتفظ بـه               ورثوه
ومثله السجود، الـذى كـان بعـض       . اإلسالم أيضا ىف هذه العبادة    

           الوثنيني يؤدونه للشمس وللقمر، ويؤديه املـسلمون أيـضا، لكـن
إن الـسجع   . وهكـذا ... هللا تعاىل ال هلذين اجلـرمين الـسماوِيين       

ال تعاب ىف حد ذاـا، بـل للغـرض          جمرد أداة أو وسيلة، واألداة      
  .السئ الذى تستعمل فيه



 198

يـدور ىف فَلَـك الوثنيـة ويـتم ىف          ن سجع الكهان     كا لقد
بيوت األوثان، خبالف السجع ىف القرآن، الـذى حـارب الوثنيـةَ            
وقام الرسولُ الذى نزل عليه ذلك الكتاب الكـرمي ـدم أوثاـا             

ى مـا يقولـون، أمـا       كما كان الكهان يتقاضون أجرا عل     . وبيوا
النىب فلم يكن ميد يده إىل مـال أحـد، وآيـات القـرآن الكـرمي           

إِنْ . ال أسـألكم عليـه أجـرا      : قل: "واضحة متام الوضوح ىف هذا    
إِنْ أجـرى   . وما أسألكم عليه مـن أجـر      "،  "هو إال ذكْرى للعاملني   
ما أسألكم عليـه مـن أجـر إال مـن           : قل"،  "إال على رب العاملني   

ال أسـألكم عليـه أجـرا إال        : قـل "،  "خذ إىل ربه سبيال   شاء أن يت  
ليس هذا فحسب، بـل لقـد حـرم اإلسـالم           ". املودة ىف القُربى  

أيضا عليه وعلى أهل بيته مجيعا أن يأخـذوا شـيئا أى شـىء مـن             
أموال الصدقات، وكلنا يعرف أنه عليه الـصالة والـسالم كـان            

والرسـول  ولقـد حـارب اإلسـالم       ! يتشدد ىف هذا أميا تـشدد     
الكهانة واملتكهنني حربا شعواء، وأبدى عليـه الـسالم امتعاضـه            
ونفوره الشديد من طريقتـهم املتكلفـة الغامـضة ىف التـسجيع،            
           ـجهم ونفكيف يقال إنه صلى اهللا عليه وسلم قد جـرى ىف رِكَـا
نهجهم كما يردد بعض الرقَعاء؟ ومصداقًا هلـذا نلفـت النظـر إىل             

 وما فيها من دالالت على موقـف الرسـول األكـرم            القصة التالية 
أنفـسهم فقـط، فقـد      " الكهـان "أيضا ال من    " سجع الكهان "من  

اقتتلت امرأتان من هـذَيل، فرمـت إحـدامها األخـرى حبجـر             "
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فقتلتها وما يف بطنها، فاختصموا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه              
 .وليـدة عبـد أو    : وسلم، فقضى رسول اهللا أن دية جنينـها غُـرة         

. وقضى بدية املرأة على عاقلتـها، وورثهـا ولـدها ومـن معهـم             
    ييا رسـول اهللا، كيـف أغـرم مـن ال           : فقال محل بن النابغة اهلُذَل

ففـال  . شرِب وال أَكَلَ، وال نطَق وال استهلّ؟ فمثل ذلـك يطَـلّ           
، "إمنا هذا مـن إخـوان الكهـان       : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

، إذ كان كهان الوثنيـة، كمـا سـبق          "ه الذي سجع  من أجل سجع  
بيانه، خيدعون الناس ويـشيعون الـوهم ىف العقـول ويـصطنعون            
أسلوبا متكلفا ال يبغى كشف احلق بـل ميكِّـن للباطـل متكينـا،              
فأراد عليه السالم من املسلمني أن ينبذوا هـذا األسـلوب العفـن             

ـ           . الضار تعمال إمـا إذن طريقـان خمتلفـان، وأسـلوبان ىف اس
  !السجع ال يلتقيان

مث لو كان صلى اهللا عليه وسلم جيرى علـى سـنة الكهانـة              
واملتكهنني كما يزعم الزاعمون، فكيف يفـسر املتنطعـون الـذين           
يتهمونه هذا االام األرعن أنه قد حورب من قومـه، علـى حـني              
أن الكهان كانوا حمطّ رهبة ورجاء مـن هـؤالء القـوم، ومل يكـن           

 ليفكر ىف مس شعرة مـن شـعرهم؟ بـل كيـف             أحد من العرب  
كـان واحـدا   أنـه  يفسرون معاداة الكهان له عند إعالنه دعوته لو  

منهم، وهم الذين مل نسمع قط أم عـادوا أى واحـد مـن أبنـاء              
 أن أحدا منهم اـم الرسـول عليـه          أيضا مهنتهم؟ بل إننا مل نسمع    
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ـ             ذلـك سر  السالم رغم هذا بأنه قد أخذ منهم أسلوبه، فكيـف نف
أيضا؟ صحيح أن قومه قد اموه بأنـه كـاهن، لكنـهم امـوه              
كذلك بأنه شاعر، وبأنه جمنون، وبأنه سـاحر، وكـل مـة مـن              
هذه تناقض التهمة األخرى، كما أن أيـا منـها ال ينطبـق علـى               
حالته صلى اهللا عليه وسلم، مما يـدل علـى أـا جمـرد دعـاوى                

وأكـرب دليـل علـى      . احلقد والغيظ ومزاعم كاذبة متخبطة مبعثها     
بطالن هذه األقاويل أم هم أنفسهم قـد انتـهوا إىل اإلميـان بـه               

بـل  ! الحِسني كل تلك االامات ومكـذّبني أنفـسهم بأنفـسهم         
لقد عرضوا عليه أنه إن كان الذى يأتيه رئيـا مـن اجلـن فـإم                 

 منـه،   على استعداد لبذل كل ما ميلكون ىف تطبيبه حـىت يـشفُوه           
وكان جوابه التمسك مبا يدعو إليـه وعـدم االلتفـات إىل هـذه              
السخافات واملزيد من التفاىن ىف دعوم إىل نبـذ األوثـان وسـبيل          

وقد انتهى هذا كله، كمـا هـو معـروف، بـأَنْ دخـل              . الكهان
اجلميع ىف دين اهللا على بكرة أبيهم مبـا فـيهم الكهـان أنفـسهم               

 لو كان عنـد مـن يتهمونـه مثـل      وأهلوهم، فعالم يدل هذا أيضا    
هذه التهمة عقول تفكر وتبصر؟ إن القرآن محلـة مـستمرة علـى             
الشيطنة والشياطني، فباهللا كيف يسوغ ىف منطـق العقـل أن يقـال       

 إنه عليه السالم كان يستعني بالشياطني؟
ولقد أكثـر أعـداء اإلسـالم ىف العـصر احلـديث مـن              

يـردد مـزاعمهم مـن      املستشرقني واملبشرين ومن يلـوذ ـم و       
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الكالم ىف أقسام القرآن الىت استهِلَّت ـا بعـض الـسور املكيـة              
ومـا  * ما ضـلَّ صـاحبكم ومـا غَـوى       * والنجم إذا هوى  : "مثل

* والـسماء والطـارق  "، "إنْ هو إال وحى يـوحى    * ينطق عن اهلوى  
ـ       * النجم الثاقب * وما أدراك ما الطارق؟    ا إنْ كُلُّ نفْـسٍ لَمـا عليه

بل عجبوا أنْ جـاءهم منـذر منـهم         * ق والقرآن ايد  "،  "حافظ
إنـا  * حم والكتـاب املـبني    "،  "هذا شىء عجيب  : فقال الكافرون 

فيهـا يفْـرق كـل أمـرٍ       * إنا كنا منـذرين   . أنزلناه ىف ليلة مباركة   
إخل، قائلني إنه عليه الـسالم إمنـا يقلـد          "... أمرا من عندنا  * حكيم

م بالقَسم مبظـاهر الطبيعـة كالـذى روِى عـن           الكهان ىف طريقته  
والقمر البـاهر، والكوكـب الزاهـر،       : "الكاهن اخلزاعي من قوله   

والغمام املاطر، وما باجلو من طائر، ومـا اهتـدى بعلَـمٍ مـسافر،              
، والذى روِى عن سـواد بـن قـارب الدوسـي            "من منجِد وغائر  

ــه ــر والبــ : "وقول مــسماء واألرض، والغ ــرض وال رض، والقَ
والفَرض، إنكم ألهل اهلضاب الشم، والنخيـل العـم، والـصخور           

أُقْـِسم  ... الصم، من أَجإ العيطاء، وسلْمى ذات الرقبـة الـسطعاء         
بالضياء والَحلك، والنجوم والفَلَـك، والـشروق والـدلَك، لقـد        

... خبأت برثُن فرخ، يف إعلـيط مـرخ، حتـت آسـرة الـشرخ             
والسحاب والتراب، واألصباب واألحـداب، والـنعم الكُثـاب،         
               ىـدمـن م ةرـدـرِيط، يف مقُطَامة فَِسيط، وقُـذّة م لقد خبأت

أُقِْسم بالـسوام العـازب، والـوقري الكـارب، واـد           ... مطيط
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الراكب، واملُشيح احلارب، لقد خبأت نفَاثة فَـنن، يف قطيـعٍ قـد             
أُقِْسم بنفْنف اللُّـوح، واملـاء املـسفوح،        ...  قد جرن  مرن، أو أدميٍ  

 أعفـر، يف زِعنِفَـة أدميٍ        املندوح، لقد خبأت زمعـةَ طَـالً       والفضاء
والنـاظرِ مـن حيـث ال يـرى،         ... أمحر، حتت حلْسِ نِضوٍ أدبـر     

والسامعِ قبل أن يناجى، والعاملِ مبا ال يـدري، لقـد عنـت لكـم               
اء، يف شـغانيبِ دوحـة جـرداء، حتمـل جـدال،            عقَاب عجـز  

، وكالـذى رواه اجلـاحظ لعـزى        "إما يدا وإما رِجـالً    : فتماريتم
واألرض والـسماء، والعقَـاب والـصقعاء،       : "سلَمة من أنه قـال    

، "واقعة ببقعاء، لقد نفَّر اـد بـين العـشراء، للمجـد والـسناء            
هنة مع بين رئـام مـن قـضاعة،         وكالذى جاء ىف حديث زبراء الكا     

واللوح اخلافق، والليل الغاسـق، والـصباح الـشارق،         : "إذ قالت 
، ق، إن شجر الـوادي ليـأْدو خـتالً        والنجم الطارق، واملُزن الواد   

خالً  ويصا عق أنيابر ثُكْـالً      ، و رـذند لَيال جتـدون    إن صخر الطَّو ،
لمى اهلمدانيـة ومـا أبدتـه       ، وأخريا كالذى نِسب إىل س     "عنه معالً 

ىادــر ــشفق : "مــن رأى يف حــرميٍ املُ ــوميض، وال ــو وال واخلَفْ
             يـز، سـيديِـع احلـا ملَنرِيض، والقُلّة واحلـضيض، إن حرميكاِإلح
مزِيز، ذو معقل حرِيز، غري أين أرى احلُمـة سـتظفر منـه بعثْـرة،               

خطَـب   ":وجيد القارئ هذه النصوص حتت عنـوان      ". بطيئة اجلَبرة 
" مجهـرة خطَـب العـرب     "من كتاب   " خطَب الكواهن "و" الكُهان

  .للمرحوم األستاذ أمحد زكى صفوت
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ونظرة سريعة إىل هذه األقسام تنبئنا أـا ىف التنبـؤ بالغيـب           
أو ىف التنفري بني املتنافسني على االفتخـار حبـسن األحدوثـة بـني            

 حقيقـة اليـوم     الناس، على حني أن أقسام القرآن دف إىل تأكيد        
اآلخر أو صدق الوحى القـرآىن أو ضـالل الـشرك واملـشركني             

وهذا لـو أغـضينا البـصر عـن سـخف التـنفري             . وأشباه ذلك 
وخمالفته ألصول االجتماع الصحيحة الىت ينبغـى أن تقـوم علـى            
اإلعالء من شأن العمل النافع ووجـوب التجـرد ىف القيـام بـه               

شرية نـصب عينيـه وينتظـر       حبيث يضع فاعلُه مصلحةَ اتمع والب     
األجر واملثوبة من اهللا وال تشغل نفسه الرغبـةُ ىف االشـتهار بـني              
الناس كى يتحدثوا عنه باحلق أو بالباطـل، وكـذلك لـو جارينـا              
االعتقاد اجلاهلى األخـرق وصـدقنا أن الكهـان يـستطيعون أن            
 يتنبأوا فعال بالغيب، وهو ما سبق أن قلنا إنـه أمـر مـستحيل، إال              
أننا جنرى هنا مع املتهِمني إىل أقصى حـد حـىت نـبني هلـم وملـن                 

كمـا أن  . يقرأون ما يكتبون أن كالمهم ال يقوم علـى أى أسـاس           
ـ   التـراب واألصـباب واألحـداب والـنعم        "األقسام اخلاصة بـ

والسحاب والغمام املاطر واملُـزن الـوادق والـصقعاء والعقَـاب           
ـ      رض والبـرض واللـوح اخلـافق       والذئب والغمر والقَـرض والفَ

ونفْنـف اللُّـوح واملـاء املــسفوح والفـضاء املنـدوح واخلَفْــو      
والوميض والشفق الـذى يـشبه اإلحـريض والقُلّـة واحلـضيض          
واحلَلَك والفَلَك والـدلَك والـسوام العـازب والـوقري الكـارب       
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واد الراكب واملُشيح احلـارب والنـاظر مـن حيـث ال يـرى              
هـى أقـسام مل تـرد ىف    " مع قبل أن يناجى والعامل مبا ال يدرى     والسا

ـ          القـرآن ايـد    "القرآن الكرمي، وىف املقابل فـإن القَـسم بــ
            قوالقرآن ذى الذِّكْر والكتـاب املـبني والكتـاب املـسطور ىف ر
منشور والبيت املعمـور والـسقف املرفـوع والبحـر املـسجور            

روا واملرسـالت عرفًـا والنازعـات       والصافّات صفا والذاريات ذَ   
غَرقًا واللياىل العشر والشفْع والوتر ومـا خلَـق الـذَّكَر واألنثـى             
والضحى والتني والزيتون وطُـور سـينِني وهـذا البلـد األمـني             

هو أيضا قَـسم ال تعرفـه النـصوص املنـسوبة           " والعاديات ضبحا 
ال : "لتركيـب القـرآىن التـاىل     إىل أولئك الكهان، مثلما ال تعرف ا      

" هل ىف ذلك قَـسم لـذى حجـر؟        "، وال جمىء عبارة     "أُقِْسم بكذا 
بعـد  " بل األمر كـذا وكـذا     "أو  " وإنه لَقَسم لو تعلمون عظيم    "أو  

القَسم، أو جمىء حرف هجـائى أو أكثـر قبلـه، كمـا ىف قولـه                
ـ * والـشفْع والـوتر   * وليـالٍ عـشر   * والفجر: "تعاىل ل إذا  واللي
فـال أُقْـِسم مبواقـع    "، "هل ىف ذلك قَـسم لـذى حجـر؟     * يسرِ

ىف * إنـه لقـرآن كـرمي    * وإنه لقَسم لو تعلمـون عظـيم      * النجوم
ص والقــرآن ذى "، "ال يمــسه إال املطَهــرون* كتــاب مكنــون

* ق والقـرآن ايـد    "،  "بل الذي كفروا ىف عزة وشـقَاق      * الذكر
هـذا شـىء    : منذر منهم فقـال الكـافرون     بل عجبوا أن جاءهم     

علـى  * إنـك ملـن املرسـلني     * يس والقرآن احلكـيم   "،  "عجيب
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مث إن النـصوص املتـضمنة ألقـسام الكهـان          ". صراط مـستقيم  
تتميز بأا قصرية النفس، إذ سـرعان مـا ينتـهى الـنص الـذى               
وردت فيه هذه األقسام عقب الفراغ من نبـإ الغيـب املزعـوم أو              

بني املتخاصمني ممـا ال يـستغرق إال بـضع مجـل قـصرية              التنفري  
ليست بذات عدد، على حني أن الـسورة القرآنيـة متـضى بعـد              
ذلك متناولةً أمور العقيدة اجلديـدة وقيمهـا األخالقيـة ومـا إىل             
هذا، وقد تطول طوال كـبريا ال تناسـب بينـه وبـني نـصوص                

  . الكهانة املدعاة
قـسام الكهنوتيـة إمنـا      وهذا كله إذا مل نقـل إن هـذه األ         
إمـا ممـن صـنعوها ىف       : صيغت على غرار أقسام القرآن الكـرمي      

             العصر العباسى ونـسبوها زورا للجـاهليني، وإمـا مـن كهـان
صاغوها بعد نزول القـرآن فوضـعوه أمـامهم واحتـذَوه، أو إن             
الكهان السابقني على نزول القرآن إمنـا كـانوا يقلّـدون، فيمـا             

وبا من أسـاليب القَـسم كـان مـستعمال          صحت نسبته هلم، أسل   
فيما نزل من وحى على األنبياء العرب الـسابقني كهـود وصـاحلٍ             

ىف الطبعـة اجلديـدة     " سـجع "والعجيب أن كاتب مادة     . وشعيب
ــن  ــرة " ("The Encyclopaedia of Islam"م دائ

ال خيتلــف مــع البــاحثني ) االستــشراقية" املعــارف اإلســالمية
  سـا ال تبعـث             اآلخرين ىف وللكهان من أقـوالٍ بأ ِسبم كلّ ما ن

على االطمئنان، ومع هذا يتـهم الرسـول بأنـه يقلـد ىف قرآنـه               
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سجع أولئك الكهان، وإن أضاف أنه قـد عمـل ىف ذات الوقـت              
على أن يصب ىف هذا القالب الكهنوتى القـدمي املبـادئ اجلديـدة             

  "! ولو طارتعنزة: "أى كما يقال ىف املثل! الىت أتى ا
وإىن ألستعجب أن يقرأ بعـض النـاس القـرآن الكـرمي مث             
يقولوا بعد ذلك إنه من كـالم الكهـان، أو إنـه تقليـد لكـالم                

إن هذا االدعاء هلـو دليـل علـى أن صـاحبه كـاذب              ! الكهان
ولـسوف أورد هنـا     . بالثلث أو منكوس العقل مطموس البـصرية      

وأتـرك  " الـضحى "و" الليـل "و" البلد"نص ثالث سور صغرية هى     
وجهـا لوجـه أمامهـا ليـسأل        ) أيا كان دينه ومذهبـه    (القارئ  

أَمثْل هذا الكالم هو مـن وحـى الـشياطني          : ضمريه بصدق وأمانة  
: أو جيرى من جاء به على سـنة الـشياطني؟ يقـول جـل جاللـه         

نـت حـلٌّ    وأَ) 1(ال أُقِْسم بِهذَا الْبلَـد      * بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم   "
   لَدذَا الْب2(بِه (    لَدا ومو دالوو)3 (     ـدـي كَبانَ فـسا اِإلنلَقْنخ لَقَد

)4 (        ـدأَح هلَيع رقْدي أَنْ لَن بسحأَي)ـاال     ) 5م لَكْـتقُـولُ أَهي 
ـ      ) 7(أَيحسب أَنْ لَم يره أَحد      ) 6(لُبدا   نيع ـلْ لَـهعجن نِ  أَلَم8(ي (

فَـال اقْـتحم الْعقَبـةَ      ) 10(وهديناه النجدينِ   ) 9(ولسانا وشفَتينِ   
أَو إِطْعـام فـي     ) 13(فَك رقَبـة    ) 12(وما أَدراك ما الْعقَبةُ     ) 11(

    ةبغسي ممٍ ذو14(ي (    ةبقْرا ذَا ميمتي)15 (    ا ذَا مينكـسم أَو   ـةبرت
ثُم كَانَ من الَّـذين آمنـوا وتواصـوا بِالـصبرِ وتواصـوا             ) 16(

  ةمحر17(بِالْم (     ـةنميالْم ابحأَص كأُولَئ)وا    ) 18كَفَـر ينالَّـذو
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       ةأَمشالْم ابحأَص ما هنات19(بَِآي (      ٌةـدصؤم ـارن هِملَيع)20"( ،
"يمِ   بِسحنِ الرمحالر ى      * مِ اللَّهـشغـلِ إِذَا ياللَّيـارِ إِذَا   ) 1(وهالنو

) 4(إِنَّ سـعيكُم لَـشتى      ) 3(وما خلَق الذَّكَر واُألنثَـى      ) 2(تجلَّى  
فَسنيـسره  ) 6(وصـدق بِالْحـسنى     ) 5(فَأَما من أَعطَى واتقَـى      

رسلْي7(ى  ل (       ىنغـتاسـلَ وخب نا مأَمو)ى    ) 8نـسبِالْح كَـذَّبو
وما يغنِـي عنـه مالُـهُ  إِذَا تـردى           ) 10(فَسنيسره للْعسرى   ) 9(
) 13(وإِنَّ لَنـا لَلآلخـرةَ  واُألولَـى        ) 12(إِنَّ علَينا لَلْهدى    ) 11(

الَّـذي  ) 15(ال يـصالها إِال اَألشـقَى       ) 14(ظَّى  فَأَنذَرتكُم نارا تلَ  
الَّـذي يـؤتي مالَـه      ) 17(وسيجنبها اَألتقَـى    ) 16(كَذَّب وتولَّى   

إِالّ ابتغـاَء  ) 19(وما َألحد عنده من نِعمـة تجـزى      ) 18(يتزكَّى    
بِـسمِ اللَّـه   "، )"21(  يرضـى   ولَـسوف ) 20(وجه ربه اَألعلَى      

مـا  ) 2(واللَّيـلِ إِذَا سـجى      ) 1(والـضحى   * الرحمنِ الـرحيمِ    
) 4(ولَآلخرةُ خير لَـك مـن اُألولَـى         ) 3(ودعك ربك وما قَلَى     

) 6 (يمـا فَـآوى   أَلَم يجِـدك يت   ) 5(ولَسوف يعطيك ربك فَترضى     
 االض كدجوى   ود7( فَه ( ًالائع كدجوى    وفَـأَغْن )8 (   ـيمتـا الْيفَأَم

   رقْه9(فَال ت (    ـرهنلَ فَـال تائا السأَمو)10 (    ـكبر ـةمـا بِنِعأَمو
واهللا إن كان هذا الكالم النبيل الكـرمي هـو مـن            )". 11(فَحدثْ  

 الشيطان، فليس هنـاك شـىء يـستحق         كالم الكهان، ومن وحى   
  !الثقة إذن ىف دنيا اإلنسان
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املدلس ( يمىف ضوء ما مر نستطيع أن نضع الكالم التاىل لعبد اهللا إبراه         
، على "أستاذ مساعد "طر لسنوات مومها إياها أنه      الذى خدع جامعة ق   

أتى من إحدى اجلامعات الليبية حيث      " مدرس"حني أنه مل يكن سوى      
": األستاذ املـساعد  "، و "أستاذا مساعدا : "اجلامعى" املدرس"يسمون  

، مث مل ترض له جباحته وعراقته ىف التـدليس إال أن            "أسناذا مشاركا "
يم األثيم فتقدم بأوراقه للترقيـة إىل       ميضى شوطا آخر ىف اخلداع اللئ     

مرة واحدة، لكن القدر كان له باملرصاد، إذ اكتشفت اللجنة        " أستاذ"
الىت كانت مكلفة بالنظر ىف أوراق التقدمي للدرجة اجلديدة، باملصادفة          
احملضة، أنه مدلس كبري، وملا حتققت اجلامعة القطرية من حقيقة األمر           

لسوء احلظ ذا فلم حتولـه لـس        أت عقده، وإن كانت اكتفت      
تأديب، فاستمر يزعم املزاعم ويفترى على اجلامعة وإدارا وأساتذا         
األكاذيب، وكل ذلك ألن من البشر بشرا ثخيىن جلـد الوجـه ال             

وهذا نص ما قاله ذلك املدلس عـن اإلسـالم والرسـول            . خيجلون
بني السطور، ، وأرجو من القارئ أن يرهف أذنيه ليلتقط ما    )والكهان

وقبل ذلك ما ىف السطور نفسها، من افتراءات ضالة مضلة عن تشابه            
استأثر ضرب آخر من النثر باهتمام طائفة       : "القرآن وأسجاع الكهان  

من الكهان واملتنبئني واملتعبدين ىف العصر اجلاهلى، ونِسب إليهم ألنه          
لة الظروف ويبدو أن مج. كان الوسيلة املعربة عن مقاصدهم وأفكارهم   

الثقافية القائمة آنذاك قد دفعت هذا النوع من النثر إىل مقدمة أنواع            
ومن . النثر اجلاهلي ألنه ارتبط بالنظم الدينية اليت كانت قائمة آنذاك         
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ناحية منطقية فإن اإلسالم جب مـضمون نثـر الكهـان وأسـاليبه         
 السجعية، ولكن إذا نظر لألمر من ناحية واقعية فإن واقـع احلـال            
يكشف أن جوهر الرسالة اإلسالمية واألسلوب الذى جاءت فيـه مل           

ت الىت كانت تتواتر     ذلك أن املوضوعا   .يكن يتعارض مع نثر الكهان    
ة تتخلّلها ضروب من التأويالت الغامضة،  أخالقية وعظي فيه هى إمجاال  

ليت متاثل إىل حـد مـا الـصيغ         سجاع ا أما أساليبه فيغلب عليها األ    
ومن احملتمـل أنّ    . جندها ىف اخلطب والنصوص الدينية    ة الىت   يالسجع

أصل التعارض كان قائما ىف الوظائف الىت يقوم ا كلّ مـن الـنيب              
ذلك أنه لو   . واملتنبئ، أى اخلالف ىف وظيفة الرسول ووظيفة الكاهن       

نظر إىل ماهية النصوص بعيدا عن سلطة املقدس لوجدنا أنّ التماثل ىف            
ال يفضي إىل نوع من التعارض احلقيقي، ويرجح        املضامني واألساليب   

أنّ ظروفًا واقعية وتارخيية أوجدت ذلك التعارض، وفرضت نوعا من          
سرية املرويات النثريـة الـسردية      / عبد اهللا إبراهيم  " (التناقض بينهما 

هذا ما قالـه عبـد اهللا إبـراهيم،      ). شبكة الذاكرة الثقافية  / اجلاهلية
 جوهر الرسالة اإلسـالمية واألسـلوب       صحيح أن هل  : وتعليقنا هو 

 كمـا زعـم هـذا       الذى جاءت فيه مل يكن يتعارض مع نثر الكهان        
؟ هل كان الكهان يدعون إىل الصدق والعفة وإعطاء الفقـراء          املدلس

واملساكني واليتامى وأبناء السبيل حقوقهم ىف أموال القادرين؟ هـل          
 الطريق وتنظيف   كانوا حيثون على النظام والنظافة وإماطة األذى عن       

األسنان ومتشيط الشعر؟ هل كانوا حيضون على العلم ويرونه أفـضل   



 210

ألوان العبادة؟ هل كانوا حيمسون الناس إىل تشغيل عقوهلم واحلرص           
على استقالل آرائهم فال يكونوا إمعات؟ هل كانوا حرصاء على نشر           

 كانوا  الوعى بالسنن الكونية ىف السماوات واألرض ودنيا البشر؟ هل        
يقولون إن من الذنوب ذنوبا ال يكفرها إال العمل؟ هل كانوا حياربون            
الوثنية والثنوية والتثليث وتأليه البشر واجلماد ويقفون حيام علـى          
دعوة التوحيد؟ هل كانوا يقولون إن لكل داء دواء، وعلى البشر أن            
يبحثوا عن الدواء لكل مرض يصيبهم؟ هل كانوا يصلون ويزكـون           

مون؟ هل كانوا يعملون بكل جهدهم على الوقوف بكل قواهم          ويصو
ضد االستغالل والظلم واجلربوت والتأله؟ هل كانو يقولون بـاليوم          
اآلخر واحلساب اإلهلى واجلنة والنار؟ هل كانوا يتفكرون ىف عظمـة           

ينبغى له من التمجيد والتحميد والطاعة واإلخبات؟ هل كانوا         اهللا وما 
هـل كـانوا   : بيني السابقني؟ وأخريا وليس آخرا   يؤمنون بالرسل والن  

يكرهون مهنتهم القائمة على الكذب والتدليس والتضليل ويتوعدون        
من يقصدهم بسخط اهللا عليهم؟ مث هل كان الرسول يدعى املقـدرة            
على التنبؤ بالغيب؟ أم هل كان يأخذ أجرا على دعوته؟ أم هل كـان          

ن يلوذ ببيوت األوثان؟ أم     يفتخر بأنه على صلة بالشياطني؟ أم هل كا       
هل كان يؤرث نريان املفاخرة بني الناس مث يلتف ليفصل بينهم؟ لقـد   
كان الكهنة يفعلون هذا كله وأشنع منه، أما الرسول فقـد كانـت             

أال . سبيله هى سبيل الطهر واألمانة والسمو والعقل والعلم والتحضر        
  !إن املدلّسني لفى ضالل مبني
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، ضـمن مـا     "البيـان والتبـيني   : "احظ ىف كتابه  يتناول اجل 

يتناول، اخلطابة عند العرب ىف العصر اجلاهلى مبينـا أـم كـانوا             
بارعني ىف هذا امليدان براعة منقطعة النظري حـىت إـم مل يكونـوا              
عادةً حباجة إىل االستعداد املسبق ملواجهة اجلمـوع الـىت يتطلبـها            

تلـك املواقـف ينثـال علـيهم        هذا الفن، بل كان الكالم ىف مثل        
انثياال، إذ كانت قـرائحهم خـصبة ممتـازة وتفـوقهم ىف ميـدان              
األحاديث العامة معروفا ال حيتاج إىل برهان، وخباصة أـم كـانوا            

 مـن البـاحثني     بيـد أن   .يدربون أبناءهم عليها منذ وقت مبكـر      
ـ          دحـُاملالعرب   ون ثني من يرى أم كانوا يعـدون خطَبـهم ويهيئ

أنفسهم إللقائها مسبقًا، فهذه طبيعة اإلبـداع األدىب كمـا يقـول            
دار / اخلطابـة العربيـة ىف عـصرها الـذهىب        / إحسان الـنص  . د(

، وهـو مـا متيـل الـنفس إليـه،           )17 -16/ م1963/ املعارف
وخباصة أنّ من خطَبهم الىت تبعث على الثقـة بـصحتها مـا كـان          

الـه علـى لـسان اخلطيـب        حيلّيه السجع، مما يصعب تـصور انثي      
ارجتاال، وهو من األسباب الىت دفعتىن للـشك ىف بعـض اخلُطَـب             

. اجلاهلية املثقلة بالتسجيع واحملسنات البديعية كمـا سـيأتى الحقـا    
كما كانت هلم تقاليد مشهورة ىف إلقاء اخلطـب حيرصـون عليهـا             

. أشد احلرص، منها لُبس العمـائم واختـاذ املخـصرة، أى العـصا            
كتاب اجلاحظ املذكور آنفًا مناذج من اخلُطَـب الـىت تركهـا            وىف  
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لنا اجلاهليون، ومعها أمساء عدد ممن اشـتهروا بـالتفوق ىف ذلـك             
الباب، وهذا كله يربهن أقوى برهان علـى أن العـرب ىف ذلـك              
العصر كانـت هلـم خطبـهم وأحـاديثهم، وأن هـذه اخلطـب              

   ة أُمم كانوا أُمع رغم أضـة ىف غالـب أمرهـا، إذ    واألحاديث مل تي
كانت حافظتهم القطة شـديدة احلـساسية، كمـا أن اعتـزازهم            
بكالمهم وتقاليدهم قد ضاعف مـن اهتمـامهم حبفـظ نـصوص            

   .خطبهم املشهورة
وباملثل يؤكد جرجى زيـدان أن العـرب ىف ذلـك العـصر             
كانوا خطباَء مصاقع بتأثري طبيعتـهم النفـسية وأوضـاع حيـام            

جتماعيـة، إذ كـانوا ذوى نفـوس حـساسة أبيـة            السياسية واال 
تعشق االستقالل وتبغض العبودية أشد البغض، كمـا كثـر فـيهم            

واخلطابـة، حـسبما يقـول، تناسـب عـصور          . الفرسان آنذاك 
الفروسية حيث تغلب احلماسة علـى النفـوس وتكـون للكلمـة            
البليغة املتلهبة مكانة عظيمة عالية، فـضال عـن أـم كـثريا مـا             

 يتنافرون ويتفاخرون باألحساب واألنـساب مواجهـةً عـن          كانوا
ــاظرات واخلطــب، إىل جانــب كثــرة وفــودهم ىف  طريــق املن
املناسبات املختلفة، وخباصة عند امللوك، ممـا كـان يـستلزم قيـام             
اخلطباء للحديث ىف تلـك الظـروف، وهـم ىف العـادة شـيوخ              

ون كما ذكـر أيـضا أـم كـانوا يـدرب          . القبائل ورؤساء الناس  
فتيام على إتقان هذا الفن منذ حداثتهم، وأـم كـانوا حيفظـون             
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عنايتـهم  خطبهم ويتوارثوا جيال بعد جيل، ومـن هنـا كانـت            
تـاريخ آداب اللغـة     / جرجـى زيـدان   (الشديدة ا وبـصياغتها     

). 169 -167/ 1/ شـوقى ضـيف   . مراجعة وتعليـق د   / العربية
ــرف "و ــاهلى أن يع ــب اجل ــا ىف اخلطي ــان مفروض ــل ك القبائ

واألنساب والوقائع والتاريخ حىت جتتمـع لـه مـن ذلـك مـادة              
اخلطبة حني ينافر أو يفاخر أو يهادن أو حيرض قومـه علـى قتـال               

اخلطـب  / حممد عبـد الغـىن حـسن   " (أو يدافع عن أحساب قومه  
  ).21/م1955/ دار املعارف/ واملواعظ

هذا ما يقوله ثالثة من كبار مـؤرخى األدب العـرىب قـدميا             
ديثا، بيد أن للدكتور طه حسني رأيا خمتلفا متامـا عمـا مسعنـاه              وح

منهم، إذ يؤكد أن العرب مل يتركوا لنا أية آثار أدبيـة نثريـة البتـة            
فالنثر من جهـة حيتـاج إىل بيئـة ثقافيـة           : ال خطَبا وال غري خطَب    

متقدمة مل تكن متوفرة ىف جزيرة العرب قبل اإلسالم، ومـن جهـة             
ينا عنهم شـىء مـن ذلـك مكتـوب، فكيـف            أخرى مل يصل إل   

نطمئن إذن إىل ما يقال إن العرب قـد خلّفـوه لنـا مـن خطـب            
وأسجاع كهنوتية؟ لكننا نراه، بعـد أن أكـد هـذا         وحكَم ووصايا 

ىف أسلوب حاسم قاطع، يرجع على عقبيه القهقـرى مـستثنيا مـن       
شكه هذا بعضا من النثر، وهو األمثال، الـىت يعـود فيقـول إـا               

 إىل األدب الشعىب منها إىل النثر الفىن الـذى يقـصده، أمـا              أقرب
اخلطابة فإا تستلزم حياة خصبة جياشـة، وحيـاة العـرب قبـل             



 214

اإلسالم مل تكن فيها سياسة قوية وال نـشاط ديـىن عملـى، بـل               
كانت قائمة على التجارة، وهـى ال حتتـاج إىل خطابـة وال تعـني             

منـا حتتـاج إىل احلـوار       عليها، أو على احلروب والغزوات، وهذه إ      
دار / ىف األدب اجلـاهلى   / طـه حـسني   (واجلدل ال إىل اخلطـب      

ولعله هلذا الـسبب نبحـث      ). 332  -329/ م1964/ املعارف
الذى ألفه طه حـسني مـع أمحـد         " التوجيه األدىب "عبثًا، ىف كتاب    

أمني وعبد الوهاب عزام وحممد عـوض حممـد، عـن أى حـديث         
اهلى، إذ كلمـا ورد ذكـر اخلطابـة         يتعرض للخطابة ىف العصر اجل    

عند العرب وجدنا كاتب الفصل، وأغلب الظن أنـه طـه حـسني             
نفسه، يقفز مباشرة إىل احلديث عنها بدًءا مـن العـصر اإلسـالمى             
فهابطًا إىل العصر احلديث متجاهال متام التجاهـل أى كـالم عنـها             

مطبعـة جلنـة التـأليف      / التوجيـه األدىب  ! (فيما قبـل اإلسـالم    
 ومــا بعــدها، 41/م1940 -هـــ1359/ رمجــة والنــشروالت

تـاريخ  "، رغم تأكيد الكاتـب أيـضا أن         ) وما بعدها  73وكذلك  
نـشأ بنـشأته،    : اخلطابة يكاد يكون مقارنـا للتـاريخ اإلنـساىن        

هلـذا روِيـت لنـا اخلُطَـب منـذ عـرِف            "، وأنه   "وارتقى برقيه 
وء ، وأنه مىت توفر عـامال احلريـة وشـعور األمـة بـس             "التاريخ

حالتها وتطلعها إىل حالة أفضل انتعش هذا الفـن انتعاشـا كـبريا             
، وهو مـا حتقـق للعـرب ىف ذلـك           )40 -38/ املرجع السابق (

العصر حسبما هو معلوم، إذ مل يكن هلـم دولـة متـارس سـلطاا               
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عليهم ويرتلون هلا عن حظٍّ مـن حريتـهم واسـتقالهلم، كمـا أن              
ثري منـهم آنـذاك، هـذا    السخط على األوضاع كان منتشرا بني ك     

السخط الذى كان إحدى عـدد اإلسـالم ىف مواجهـة اجلاهليـة             
مث إنـه مـن     . وأوضاعها الباطلة الىت جاء ليغريها إىل ما هو أفـضل         

غري املنطقى أن خيترع العـرب ىف عـصور التـدوين كـل تلـك               
اخلطب وكل أولئك اخلطباء من العدم ودون أن يقوم مـن بينـهم              

ف، وكأن األمة قد صارت كلـها أمـة مـن           من يفضح هذا التزيي   
الكذابني أو من الكذابني والسذّج املغفلـني الـذين جيـوز علـيهم             
مثل هذا اخلداع دون أن يـثري فـيهم إنكـارا أو حـىت دهـشة                

  !واستغرابا
 على كل حال فطه حـسني إمنـا يـسري ىف إنكـاره للنثـر              
 اجلاهلى على ذات الدرب املتخبط األهوج الـذى سـار عليـه ىف            
نفيه للشعر اجلاهلى كله تقريبـا مـشايعا احملتـرق مرجليـوث ىف             

وفـوق ذلـك فمـن      ! خرقه وضالله وعمـى منطقـه وبـصريته       
. الصعب على العرب، كما يالحظ حبق عبـد اهللا عبـد اجلبـار ود             

حممد عبد املنعم خفاجى، أن يرتقوا فجأة ىف ميـدان اخلطابـة هـذا              
م لـو كـانوا ال يعرفـون        االرتقاء الذى يقر هو به بعـد اإلسـال        

اخلطابة ىف اجلاهلية أو كانت خطابتهم علـى األقـل مـن التفاهـة             
: انظـر كتامـا  (وعدم الغناء باملوضع الذى يـزعم طـه حـسني       

مكتبـة الكليـات    "/ قصة األدب ىف احلجاز ىف العـصر اجلـاهلى        "
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ـ 1400/ األزهرية  قـد   كـذلك ). 203 -202/ م1980 -هـ
ز املواىف قفشةً بارعـةً حبـق حـني لفـت           حممد عبد العزي  . قَفَشه د 

االنتباه إىل أن طه حسني عندما أنكر وجود اخلطابة اجلاهليـة إمنـا              
كان اعتماده ىف ذلك اإلنكار على خلُـو العـصر اجلـاهلى مـن              
احلضارة واحلياة املدنية الراقية، مـع أنـه سـبق أن أقـام إنكـاره               

ال ميثـل   لصحة الشعر اجلاهلى على القـول بـأن ذلـك الـشعر             
حممـد عبـد العزيـز      . د(احلياة العقلية الراقية لـدى اجلـاهليني        

/ دار الثقافـة العربيـة    / 7ط/ قـراءة ىف األدب اجلـاهلى     / املواىف
ــه، ). 287 -286/ م2003 -هـــ1424 ــضيف حنــن أن ون

كـان  رغم نفيه هنا أن يكون للجاهليني أى نشاط ديـىن عملـى،             
سس مـن بينـها أن هـذا     إنكاره للشعر اجلاهلى على عدة أ   قد أقام 

فأى حيـاة دينيـة يعكـسها إذا مل         . الشعر ال يعكس حيام الدينية    
؟ كما يقـول هـو بعظمـة لـسانه    أصال  تكن هلم حياة دينية عملية  

أى أنه يقول بالشىء ونقيضه لتقرير ما يريـد تقريـره دون مبـاالة             
باعتبارات املنطق أو حقائق التـاريخ، مـع االسـتعانة بالسفـسطة            

طـه  . ولقـد فـات د  !  الىت ال تحق حقا وال تبطل بـاطال  السخيفة
أن هناك نصوصا شعرية جاهلية تذكر اخلطابة واخلطبـاء ىف ذلـك            

. العصر، وهو دليل آخر على وجـود اخلطابـة واخلطبـاء أوانئـذ            
ومن هذه األشعار قول ربيعة بن مقروم الضىب :  

 عند اجتماع عشرية قُملِ  العشرية بني  خطباؤنا ومىت تفْصي   
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  :وقول أىب زبيد الطائى
 ودـط مشهـوما ىف مأقـجه ي  األو رت ــ متع ب إذاـوخطي

  :النجاشى احلارثىوقول 
 اَأللَد اخلَصيم  بِه  ه يشجىـج  ب إذَا تـمعرت اَألوــوخطي

  :وقول بلعاء بن قيس الكناىن
  اخلطيبِ  الرجل الةـفبئس مق  ن مالٍـلغ  سراقة يا ابـأال أب

  :وقول مالطم الفزارى
 بِـاحبه األلد على اخلطيـوص درٍـرؤيىت حمل بن بـذكرت ب

  :وقول أوس بن حجر
  لـدى  امللوك  ذوى أَيـد وأفضالِ؟  لواـم من يكون خطيب القوم إذ حفَأَ

  :وقول عامر بن فَضالة
 كل خطيبٍ  يترك  القوم كُظَّماب  وهم يدعمون القول ىف كل حمفلٍ

  :وقول عامر احملارىب
ـيعفَال ي ناــقُومطيبخ يا الكَالم  بى اجلسأَن بكَلَّماإِذا الكَرتأَنْ ي س  

  :وقول عمرو بن اإلطنابة
 اصلِـبالكالمِ الف  املقالة يـوم   مـيعاب خطيبه ني فال ـوالقائل

  :وقول عمرو بن كلثوم
  عي اخلَطيب املفْصال معروف إِذْ  يب الَّذي حملَ املئني وناطق الـوأَ

  :أميمة بنت أميةوقول 
ـِوكَم م  رِبـ مع عٍــبٍ مصقَـخطي  مــفيه قٍ ـن ناطـ

   :وقول زبان بن سيار الفزارى
ؤوفم منهطيبٍ مكُلُّ خ  
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قَـدمت علـى    ومعروف أن كل وفد من الوفود القبلية الىت         
 للهجرة كـان يـضم بـني أفـراده          اسعتالعام  ىف ال النىب ىف املدينة    

خطباء يتكلمون باسم الوفد ويتبـادلون اخلطابـة مـع الرسـول             
عليه السالم ومن حوله من الصحابة، وهـذا أيـضا مـن األدلـة              

وقـد تعـرض    . الىت ال ميكن نقضها مهما سفسط الـدكتور طـه         
املفـصل ىف  : " الرابـع مـن كتابـه    جواد على ىف الـد    . لذلك د 

ـ      " (تاريخ العرب قبل اإلسالم    ، "النثـر "ىف الفـصل اخلـاص بــ
واخلطابة عند اجلـاهليني حقيقـة      : "، إذ قال  ")اخلطابة"حتت عنوان   

ال يستطيع أحد أن جيـادل يف وجودهـا، ودليـل ذلـك خطـب               
الوفود اليت وفدت على الرسـول، وهـي ال ختتلـف يف أسـلوب              

ة إلقائها عن أسـلوب اجلـاهليني يف الـصياغة ويف           صياغتها وطريق 
مث إن خطـب الرسـول يف الوفـود ويف النــاس    . طـرق اإللقـاء  

وأجوبته للخطباء هي دليل أيـضا علـى وجـود اخلطابـة ـذا              
، وإن كـان مـن رأيـه أن         "األسلوب وذه الطريقة عند اجلاهليني    

هناك خطبا جاهلية منحولـة وأن نـصوص اخلطـب الـصحيحة مل          
إلينا كما قيلت، بل دخلها التغـيري بفعـل الـزمن وضـعف             تصل  

الذاكرة البشرية، وخباصة أن اخلُطَب ليـست كالـشعر، أى لـيس            
  . فيها وزن وقافية يساعدان على حفظها

وعلى عكس ما يهرِف به طـه حـسني هنـا علـى النحـو           
الذى كان معروفًا عنه عند عودته من أوربا متصورا أنه قـد حـاز              
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 القول ما قال املستـشرقون، الـذين كـان يـردد            العلم كله وأن  
كالم من يشككون منهم ىف تـاريخ العـرب وأجمـادهم بعجـره             
وبجره دون أن يتريث حلظة واحـدة للتثبـت ممـا يقولـه هـذا               
الصنف املوتور منهم، على عكـس ذلـك يؤكـد أمحـد حـسن              
الزيات أن العـرب، بنفوسـهم احلـساسة ونـزوعهم إىل احلريـة             

ميلهم إىل الفخار وما كانوا يتِسمون بـه مـن غـرية            واالستقالل و 
ومسارعة للنجدة وبالغـة ىف القـول وذَالَقـة ىف اللـسان ومـا              
عرفوه من الوفود والسفارات، كانوا مهيـئني للتفـوق ىف ميـدان            

حـىت  اخلطابة، مبينا أن خطبهم كانت تتـسم بالقـصر والـسجع            
تـاريخ األدب   / الزيـات أمحـد حـسن      (تعلَق بالذهن علُوقًا سهالً   

ثبـت أن   "على اجلندى حبق أنه قـد       . وباملثل يقرر د  ). 19/ العرىب
فباخلطابـة كـانوا    : كانوا خيطبـون ىف مناسـبات شـىت       ) العرب(

 حيرضون على القتال استثارةً للهمم وشحذًا للعزائم، وـا كـانوا          
ـ              ةً ىف  حيثّون على شن الغارات حبا للغنيمـة أو بثـا للحميـة رغب

األخذ بالثأر، وباخلطابة كـانوا يـدعون للـسلم حقنـا للـدماء             
وحمافظةً على أواصر القرىب أو املودة والـصلة، وحيببـون ىف اخلـري             
والتصاىف والتـآخى، ويبغـضون ىف الـشر والتبـاغض والتنابـذ،            
وباخلطابة كـانوا يقومـون بواجـب الـصلح بـني املتنـافرين أو          

لسفارات جلْبا ملنفعـة أو درًءا لـبالء أو         املتنازعني، ويؤدون مهام ا   
نئةً بنعمة أو تعزيـةً أو مواسـاةً ىف مـصيبة، فـوق مـا كانـت         



 220

اخلطابة تؤديه ىف املـصاهرات، فتلْقَـى اخلطـب ربطًـا ألواصـر             
. د" (الصلة بني العشائر وحتبيـب املتـصاهرين بعـضهم ىف بعـض           

وعلـى  ). 265 -264/ ىف تاريخ األدب اجلـاهلى    / على اجلندى 
أمحد احلوىف، الذى يـسارع مـع هـذا إىل          . هذا الرأى أيضا جند د    

االستدراك بأن العرب، خبـالف مـا كـان احلـال عليـه لـدى               
الرومان واليونان، مل يكونوا يعدون خطبـهم قبـل إلقائهـا، بـل             
كانوا يعتمدون علـى االرجتـال والبديهـة، ومـن هنـا جـاءت              

/ أمحـد حممـد احلـوىف     (ختطيط  خطَبهم لُمعا بارقةً دون تفصيل أو       
أمـا الـسباعى    ). 151 -150/  مكتبة ضة مـصر   / فن اخلطابة 

بيومى فريى أن خطباء العرب كانوا حيفلون خبطبهم أميـا حفُـول،            
فيتخريون هلا من املعاىن أشرفها، ومن األلفاظ أفـصحها، لتكـون           "

أشد وقعا على النفوس وأبعد تـأثريا ىف القلـوب وأيقـظ للـهمم              
 ىف العـصر    1 ج   -تـاريخ األدب العـرىب    " ( على العمـل   وأحثّ

ومـن قَبـلُ سـرد ابـن        ). 97/ مكتبة األجنلو املـصرية   / اجلاهلى
وهب املوضوعات الىت كانت تدور عليها اخلطـب آنـذاك قـائال            

اخلطب تستعمل ىف إصالح ذات البني وإطفـاء نـائرة احلـرب       "إن  
للملـك والتأكيـد   وحمالة الـدماء والتـسديد   ) أى نارها وشرها  (

وىف الـدعاء إىل اهللا عـز       ) أى الـزواج  (للعهد وىف عقد اإلمـالك      
ولكـل مـا أُرِيـد      ) األعمال اجلليلـة  (وجل وىف اإلشادة باملناقب     
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الربهـان ىف وجـوه     / ابن وهب " (ذكره ونشره وشهرته بني الناس    
  ).150/ م1969/ مطبعة الرسالة/ حتقيق حفىن شرف/ البيان

سلك سبيال خمالفـة للفـريقني مجيعـا،     شوقى ضيف في  . أما د 
ر طابة واخلطبـاء ىف اجلاهليـة وتـوفُّ       إذ بينما نراه يؤكد وجود اخل     

العوامل السياسية والدينية واالجتماعية الىت تكفل هلـا االزدهـار،          
إذ به يشك ىف كل ما وصـلنا تقريبـا عـن ذلـك العـصر مـن                  

بـني  والسبب ىف هذا الشك لديه هو بعد الـشقة الزمنيـة            . خطَب
ومـع ذلـك جنـده      . العصر اجلاهلى وعصر التدوين أيام العباسيني     

يقول إن من زيفوا نصوص اخلطـب اجلاهليـة كـانوا بـال شـك        
يعتمدون على نـصوص جاهليـة صـحيحة وضـعوها أمـامهم            

 وعلى هـذا فـإذا وجـدنا أن كـثريا مـن اخلطـب               .واحتذَوها
وعة مـثال   واملفاخرات واملنافرات الىت تنسب إليهم جمـودة مـسج        

معىن هذا أم ىف اجلاهلية كانوا جيودون ويـسجعون ىف خطَبـهم            ف
/ العـصر اجلـاهلى  / شوقى ضـيف  . د(ومفاخرام ومنافرام فعال    

ــرىب 419 -410 ــر الع ــه ىف النث ــن ومذاهب دار / 7ط/ ، والف
  ). 38 -33/ م1974/ املعارف

 إال أننا، مع احترامنا لألستاذ الـدكتور وتقـديرنا للفـصلني          
اللذين كَسرمها هلذا املوضوع ىف كتابيه املشار إليهمـا ومـا فيهمـا            
من علم وحتليل، ال نستطيع أن نسلِّم مبا يقـول علـى عالّتـه، إذ               

 خمترعـى اخلطـب   إىل    فعـال  ال معىن لكالمه هذا إال أنه قد وصلت       
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 وا عليها مـا صـنعوه ونـسبوه           صحيحةٌ اجلاهلية نصوصمنها قاس 
ـ    اذا رموهـا خلـف ظهـورهم واكتفَـوا مبـا           إىل اجلاهليني، فلم

اخترعوه رغم تيح األصل هلم؟ وإذا كانوا ألمر مـا غَيـرِ مفهـوم              
قد أقدموا على هـذا الـصنيع األخـرق فكيـف مل يـتح هلـذه                
النصوص الصحيحة من يعرف هلا قدرها وحيفظهـا مـن الـضياع؟            

 التـدوين  وقبل ذلك من قال إن بعد الزمن ما بني اجلاهليـة وعهـد   
كفيل بإنساء العرىب تراث آبائه وأجـداده؟ لقـد عـرِف العـرىب             
بذاكرته القوية وحرصه على تارخيـه وأدبـه واعتـزازه بالكلمـة            
الفنية الىت ينتجها نثرا كانت أو شعرا، وقيام حياته الثقافيـة علـى             
احلفــظ والروايــة والتمثــل املــستمر بنتــاج قــرائح الــشعراء 

 الصعب أشد الـصعوبة انتـساخ تراثـه         واملتكلمني حبيث كان من   
فإذا أضـفنا أن كـثريا مـن خطبـهم ىف اجلاهليـة كـان        . القوىل

مسجعا جمنسا مراعى فيه املوازنة وقصر اجلمل، فـضال عـن قـصر       
اخلُطَب نفسها تبني لنا أن حفظ مثل هـذا النتـاج األدىب مل يكـن               

مـا يتخيـل الـبعض      باملهمة الشديدة الصعوبة، بلْه املـستحيلة، ك      
منا قياسا على ما يخبرونه من الـذاكرة العربيـة احلاليـة، وهـى              
ذاكرة ال تتمتع مبا كانت تتمتع به سـليفتها اجلاهليـة مـن حـدة               
ودقّة، مثلما ال يتمتع أصحاا مبـا كـان يتمتـع بـه نظـراؤهم               
أوانذاك من اهتمـام فـائق بالكلمـة املـشعورة واملنثـورة رغـم            

وال نـنس   .  اعتمادا على ظـواهر احلـال املـضلِّلة        تصورنا العكس 
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أيضا أن العقل اجلاهلى مل يكن ينوء مبـا ننـوء بـه اآلن مـشاغل                
ومتاعب يصرفنا صرفا عن احلفـظ واالهتمـام بروايـة األشـعار            
واخلطب على النحـو الـذى كـان عليـه الوضـع ىف العـصر               

م بوجـه   وفوق هذا فإن اُألمية الىت كانت تـِسم جمـتمعه         . اجلاهلى
عام قد دفعتهم دفعا إىل االستعمال املكثـف واملـستمر للـذاكرة            

وعلى كل حـال فقـد قـال     . مبا جيعلها ناشطة نشاطا ال نعرفه اآلن      
األستاذ الدكتور أيضا، كما رأينـا، إن الـذين اخترعـوا اخلُطَـب             
ونسبوها للجاهليني قد قاسوها علـى مـا وصـلهم مـن خطـب              

الزمن مل يكن له ذلـك التـأثري الـذى          جاهلية حقيقية، أى أن بعد      
. عزاه إليه وعلَّل به شكه ىف صحة خطـب اجلاهليـة الـىت بلغتنـا             

بيـد أن قولنـا    ! الواقع أن آخر كالمه ينقُض أولـه بكـل أسـف          
بقدرة الذاكرة العربية على تأدية احملفـوظ مـن نـصوص اخلطابـة            

ـ             خا قد أدته علـى وجهـه مل ترِم منـه   اجلاهلية شىء، والزعم بأ
شيئا، فلم تضف إليه ما ليس منه ومل تنقص منه مـا كـان فيـه ومل                 
تبدل بعض ألفاظه وعباراته أو معانيه ومضامينه، هـو شـىء آخـر             
خمتلف، فالذاكرة البشرية، ككل شـىء ىف عـامل البـشر، عرضـة             

ودعنا مـن النـصوص الـىت زيفَـت         . للسهو والكالل وااللتباس  
راعا مما سنتناوله بشىء مـن التفـصيل فيمـا          تزييفًا واخترِعت اخت  

يلى حينما نقف عند طائفة من النـصوص اخلطابيـة الـىت ليـست            
  . قَمينةً ىف نظرنا بالقبول واالطمئنان
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ومن هذه اخلُطَب املنسوبة للجاهليـة الـىت يـصعب علينـا            
القول جباهليتها تلك اخلطب الىت يفْتـرض أن أصـحاا يتنبـأون            

مـن  : عليه الصالة والسالم، إذ الـسؤال هـو       " مدحم"فيها مبجىء   
أين ألصحاا هذا العلم بالغيب؟ إن الغيـب هـو مـن شـأن اهللا               

يقـول ـذا القـرآنُ      . سبحانه وتعاىل وحده ال يعلمه أحد سـواه       
   ولـو أن الـذين قـالوا هـذا     . واحلديثُ وينطق به العقلُ واملنطـق

لكنـهم مل   . بـهم رمبـا قـرأوه ىف كت     : كانوا يهودا أو نصارى لقلنا    
يكونوا هودا وال نصارى، فأنى هلم ذلك؟ وحىت لـو كـانوا مـن               
أهل الكتاب فإن الذى ىف القرآن أن عيـسى قـد بـشر برسـول               

، علـى حـني أن اسـم        )6/ الـصف " (أمحـد "يأتى من بعده امسه     
ليس ذلك فحـسب، بـل هنـاك        "! حممد"النىب ىف هذه اخلُطَب هو      

بة عليهـا لـو قبلنـا صـحة هـذه           أسئلة أخرى ال نستطيع اإلجا    
لـو أن مـا جـاء ىف تلـك األحاديـث صـحيح              : اخلُطَب، وهى 

لقـد سـبق    : تارخييا، فكيف مل حياجج النىب به قومه فيقول هلم مثال         
أن مسعتم بأن هناك نبيا من قريش سـوف يظهـر، امسـه حممـد،               
فكيف تكفرون ىب بعد أن قـال كهـانكم أنفـسهم ذلـك قبـل               

 كالمه صلى اهللا عليـه وسـلم وىف القـرآن           والدتى؟ لكننا ننظر ىف   
الكرمي فال جند أثرا ملثل هذه احلجـة الـىت كـان مـن شـأا أن                 

كـذلك فـبعض هـذه      ! تعضد موقفه عليه السالم أميـا تعـضيد       
اخلُطَب قد نِسب لكعب بن لُؤى جد الـنىب البعيـد، ولـو كـان               
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وا هذا صحيحا فكيف مل يذكِّر عليه السالم أهل بيته الـذين كفـر            
به كعمه أىب هلب مثال أو عمه أىب طالب مبا قالـه جـدهم، وحنـن                
نعرف أن اجلاهليني كانوا يتمسكون أشد التمسك مبا كـان عليـه            
اآلباء واألجداد كما تبدى ىف رد األخري فيما يـروون عنـه عنـد              
موته، إذ اعتذر عن الدخول ىف دعوة حممـد علـى أسـاس أنـه ال      

 وعلى هذا فإننا نقـف مرتـابني أشـد          حيب املخالفة عن دين آبائه؟    
الريبة إزاء اخلطبة التالية الىت ينـسبوا جلـد الـنىب ذاك، والـىت              

. امسعوا وعوا، وتعلَّموا تعلَمـوا، و تفهمـوا تفْهمـوا         : "يقول فيها 
ليلٌ سـاجٍ، وـار صـاجٍ، واألرض مهـاد، واجلبـال أوتـاد،              

وا أرحـامكم   فَـصلُ . واألولون كاآلخرين، كـل ذلـك إىل بـالء        
وأصلحوا أحوالكم، فهل رأيتم من هلـك رجـع، أو ميتـا نـشر؟      

زينـوا حـرمكم    . الدار أمامكم، والظـن خـالف مـا تقولـون         
وعظِّموه، ومتسكوا به وال تفـارقوه، فـسيأيت لـه نبـأ عظـيم،               

  .وسيخرج منه نيب كرمي
وليـلٌ  واختالف حـوادث ـار   لْوهاسواٌء  علينا  ح هـاومرِير 

 ستورها وبالنعم الضـايف علينا   يـؤوبان  باألحـداث حىت تأوبـا

 مرِيـرها هلا عقَد  ما  يستحيل   يـؤوبان  باألحـداث حىت تـأوبا

وقًا   على غفــلة يـأيت  النيب حممـددا صبِر أخبارخهـا فيخبري 

 ***  
 "ق  خذالناحني العشريةُ تبغي احل  هيا ليتين شـاهد  فَحـواَء دعوتـ
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وهذه اخلطبة، فوق ذلـك، حتتـوى علـى أشـياء أخـرى             
تدفعنا إىل مزيد من التشكك فيها، منـها أن العبـارة الـىت يـتمىن             
فيها كعب أن يكون حيا عند ظهور حممـد تـذكِّرنا مبـا قالـه ىف                
نفس املعىن ورقة بن نوفل، الذى كان هناك سـبب وجيـه لكالمـه     

ذا، أال وهو أنه كان خياطب النىب عليه الـسالم، فمـن الطبيعـى              ه
ـ        اأن يتمىن مثل هذه األمنية، إذ هـا هـو ذا الـنىب املوعـود واقف

أمامه جياذبه أطراف احلديث حول مـا رآه ىف الغـار عنـد ظهـور          
جربيل له، فيجد من واجبه اإلنساىن علـى األقـل أن يبـصره مبـا               

وة الفعليـة ويظْهِـر لـه تعـضيده     ينتظره من متاعب عند بدء الدع  
أما كعـب فكانـت بينـه وبـني الـنىب           . ويرفع من روحه املعنوية   

وفـضال عـن    . الذى يتحدث عنه من الزمن ما ال معىن معه ملا قال          
ذلك فميسم القرآن الكرمي واضـح وضـوحا كـبريا ىف خطبتـه             

واألرض مهـاد، واجلبـال أوتـاد،       : "أسلوبا ومعنى كما ىف قولـه     
فسيأيت له نبأٌ عظيم، وسـيخرج منـه نـيب          ... ون كاآلخرين واألول
* أمل جنعـل األرض مهـادا     : "، وهو ما يذكِّرنا بقولـه تعـاىل       "كرمي

* إن األولـني واآلخـرين    : قـل "،  )7/ النبأ" (؟*...واجلبال أوتادا 
: قـل "،  )50 -49/ الواقعـة " (موعون إىل ميقات يومٍ معلـوم     

ـ ""،  )67/ ص" (هو نبأٌ عظيم   د فتنـا قبلـهم قـوم فرعـون         ولق
ولـو كـان كعـب قـال        ). 17/ نالدخا" (وجاءهم رسولٌ كرمي  

 لكان حجةً للمشركني يشهروا بكـل بـساطة ومشاتـة           ذلك فعالً 
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مـا بالـك تأخـذ كـالم       : ىف وجهه صلى اهللا عليه وسلم قائلني له       
جدك وتدعى أنه من وحى السماء؟ مث ما معـىن نـصحه إيـاهم أن               

البيت احلرام وال يفارقوه؟ هـل مسـع أحـد أن قريـشا             يتمسكوا ب 
فكرت يوما ىف شىء من هذا القبيـل، وهـى الـىت مل يكـن هلـا                 
شرف ىف العرب إال شرف القيـام علـى أمـر البيـت احلـرام؟               
وباملناسبة ملاذا مل يعرج كعب على األوثان الـىت كانـت ىف بيـت              

ث ـذا   اهللا فيزجر قومه عن عبادـا وتقديـسها مـا دام يتحـد            
السرور واإلميـان عـن نبـوة حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم؟                
والطريف أن أحدا من سامعيه مل خيطر له أن يستفـسر منـه عمـن               

بـل  . يكون حممد هذا، أو يستغرب ظهور نىب من العـرب أصـال           
إنه ملن الواضح أن كعبا، حسب اخلطبة الـىت طالعناهـا لتونـا، مل              

كون أحدا آخـر غـري حفيـد        يكن يدور ىف باله أن حممدا هذا لن ي        
  ! من أحفاده سيولد بعد عدة أجيال

وعلى نفس الشاكلة جترى األحاديـث التاليـة املنـسوبة إىل           
خنافر بن التوأم احلميري وشافع بـن كُلَيـب الـصديف وسـطيح             

  : الذئيب وشق أمنار وعفَيراء الكاهنة على التواىل
1-      ـرِييمار       حديث خنافر بن التوأم احلـصـه شيئمـع ر :

كان خنافر بن التوأم احلمريي كاهنا، وكان قـد أُوتـي بـسطة يف          "
فلمـا وفـدت وفـود الـيمن        . اجلسم وسعة يف املال، وكان عاتيا     

على النيب وظَهر اإلسالم أغـار علـى إبـلٍ لمـراد فاكتـسحها،              
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وخرج بأهله وماله وحلق بالـشحر، فخـالف جـودان بـن حيـىي       
رر         الفحمي، وكان سيدا منيعا، ونـزل بـواد مـن أوديـة الـشض

وكـان  : قـال خنـافر   . مخصبا كثري الشجر من األيك والعـرِين      
رئيي يف اجلاهلية ال يكاد يتغيب عين، فلما شـاع اإلسـالم فقدتـه              

فبينا أنا ليلةً بـذلك الـوادي نائمـا إذ          . مدة طويلة، وساءين ذلك   
: خنـافر؟ فقلـت   : هـوِى العقَـاب، فقـال     ) احندر ىف اجلَو  (هوى  

. عـه تغـنم   : فقـال . قُلْ أَسـمع  : قلت. اسمع أَقُلْ : شصار؟ فقال 
كـل  : فقـال . أجـل : قلت. مدة اية، وكلُّ ذي أمد إىل غاية       لكل

انتـِسخت النحـل، ورجعـت إىل    . دولة إىل أجل، مث يتاح هلا حول   
موصـول، والنـصح لـك      ) أى صديق  (إنك سجِري . حقائقها امللَل 

يقـصد  (مبذول، وإين آنست بأرض الشأم نفَـرا مـن آل العـذَّام             
ذا ) يقـرأون (، حكّامـا علـى احلكّـام، يـذْبرون          )قبيلة من اجلن  

رونق من الكالم، ليس بالـشعر املؤلَّـف، وال الـسجع املتكلَّـف،         
       فْـتفظُل فعـاودت ،تجِرفز فأصغيت)  ـتنِعمب : ، فقلـت  )أى م

خطَاب كُبـار، جـاء مـن عنـد         : تهينِمون؟ وإالم تعتزون؟ قالوا   
امللك اجلبار، فامسع يا شصار، عـن أصـدق األخبـار، واسـلك             

ومـا هـذا الكـالم؟      : فقلـت . أوضح اآلثار، تنج من أُوار النـار      
رسول مـن مـضر، مـن أهـل         . ميانفرقانٌ بني الكفر واإل   : فقالوا
ـَ ، ابتعث فظهر، فجاء بقَولٍ قد بهـر، وأَوضـح نهجـا قـد             درامل

دثَر، فيه مواعظ ملن اعترب، ومعـاذٌ ملـن ازدجـر، أُلِّـف بـاآلىِ               
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أمحـد خـري    : ومن هذا املبعوث مـن مـضر؟ قـال        : قلت. الكُبر
، وإن خالفـت    )أى اخلـري  (فإن آمنـت أُعطيـت الـشبر        . البشر

 يا خنافر، وأقبلـت إليـك أبـادر، فجانِـب           فآمنت. أُصليت سقَر 
كل كافر، وشايِع كل مؤمن طـاهر، وإال فهـو الفـراق، ال عـن               

مـن ذات اِإلحـرين،     : من أين أبغي هذا الدين؟ قـال      : قلت. تالق
الْحـق  : قـال . أَوضـح : قلـت . والنفَر اليمانني، أهل املاء والطني    

ـ       ل، فهنـاك أهـل الطَّـول       بيثرب ذات النخل، واحلَرة ذات النع
مث املَس عىن، فبِـت مـذعورا أراعـي    . والفضل، واملواساة والبذل  

فلما برق يل النور امتطيـت راحلـيت وآذنـت أَعبـدي            . الصباح
واحتملت بأهلي حـىت وردت اجلـوف، فـرددت اإلبـل علـى             

" حائـل : "جمـع . أى جبماهلـا ونوقهـا    (أرباا حبوهلـا وسـقَاا      
وأقبلت أريد صنعاء، فأصبت ا معاذ بـن جبـل أمـريا            ") سقْب"و

 ، وعلَّمـين سـورا مـن القـرآن        ،لرسول اهللا فبايعته على اإلسالم    
  ".فمن اهللا علي باهلدى بعد الضاللة والعلم بعد اجلهالة

قَـدم  : " شافع بن كُلَيب الصدفي يتكهن بظهـور الـنيب         -2
 قبل خروجه لقتال املدينـة شـافع بـن          على تبعٍ اآلخر ملك اليمن    

هل جتـد لقـومٍ ملْكًـا       : كُلَيب الصدفي، وكان كاهنا، فقال له تبع      
فهـل جتـد ملْكًـا      : قـال .  إال ملْك غسان   ،ال: يوازي ملْكي؟ قال  

أجده لبار مربور، ورائـد بـالقُهور، ووصـف يف          : يزيد عليه؟ قال  
 الـسفور، يفـرج الظُّلَـم بـالنور، أمحـد           الزبور، فُضلَت أمته يف   
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              يمث أحـد بـين قُـص ،يالنيب، طوىب ألمته حني جيي، أحد بين لُؤ .
  ".فنظر تبع يف الزبور، فإذا هو جيد صفة النيب

 3-            ـيمر رؤيا ربيعـة بـن نـصر اللَّخبعالذئيب ي يحطس  :
ـ          " ك بعـد تبـعٍ     رأى ربيعةُ بن نصر اللَّخمي ملك اليمن، وقـد ملَ

اآلخر، رؤيا هالته فلم يـدع كاهنـا وال سـاحرا وال عائفـا وال               
إين قـد رأيـت     : منجما من أهل مملكته إال مجعه إليه، فقـال هلـم          

: قـالوا لـه   . رؤيا هالتين وفَظعت ا، فـأخبِروين ـا وبتأويلـها         
إين إن أخـربتكم ـا مل       : قـال . اقصصها علينا خنـربك بتأويلـها     

ئن إىل خربكم عن تأويلها، فإنـه ال يعـرف تأويلـها إال مـن               أطم
كـان امللـك    فـإن : فقال له رجل منـهم . عرفها قبل أن أخربه ا

فإنه ليس أحـد أعلـم منـهما        يد هذا فليبعث إىل سطيحٍ وشق،       ير
فبعث إليهما فقَدم عليـه سـطيح قبـل         . فيها، خيربانه مبا سأل عنه    

رأيت رؤيا هالتين وفَظعت ا فـأخربين ـا،         إين قد   : شق، فقال له  
رأيـت حممـة،    . أفعـل : قـال . فإنك إن أصبتها أصبت تأويلـها     

خرجت من ظُلْمة، فوقعت بأرض تهمة، فأكلـت منـها كـل ذات          
ما أخطأت منها شـيئا يـا سـطيح، فمـا           : فقال له امللك  . مججمة

ن مـن حـنش،     يرتأحلف مبا بـني الــح     :  تأويلها؟ فقال  عندك يف 
لَيش          طَبِهـرإىل ج نـيما بني أَب ش، فلَيملكُنكم احلَبأرض فقـال  . ن

وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغـائظٌ موجِـع، فمـىت هـو             : له امللك 
 ال بل بعده حبـني، أكثـر مـن        : كائن؟ أيف زماين هذا أم بعده؟ قال      
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مـن  أفَيـدوم ذلـك     : قـال . ستني أو سبعني ميضني من الـسنني      
ال بل ينقطع لبضعٍ وسـبعني مـن الـسنني          : ملْكهم أم ينقطع؟ قال   

ومـن يلـي    : قـال . مث يقْتلون ا أمجعني، وخيرجون منها هـاربني       
م ذي يـزن، خيـرج      ريليـه إِ  : ذلك من قَتلهم وإخـراجهم؟ قـال      

أفَيـدوم  : قـال . عليهم من عدن، فال يترك أحـدا منـهم بـاليمن     
ومـن يقطعـه؟    : قـال . بل ينقطع : قالذلك من سلطانه أم ينقطع؟      

وممـن هـذا   : قـال . نيب زكي، يأتيه الوحي من قبـل العلـى       : قال
رجل من ولد غالب بن فهر بـن مالـك بـن النـضر،             : النيب؟ قال 

وهـل للـدهر مـن    : قـال . يكون املُلْك يف قومه إىل آخر الـدهر       
د فيـه   يوم يجمع فيه األولون واآلخـرون، يـسع       . نعم: آخر؟ قال 

أحق ما ختربنـا يـا سـطيح؟        : قال. احملسنون، ويشقى فيه املسيئون   
نعم، والشفَق والغسق والفَلَق إذا انشق، إن مـا أنبأتـك بـه             : قال

قلَح."  
مث قـدم   : " شق أمنار يعبر رؤيا ربيعة بـن نـصر أيـضا           -4

 وكتمه ما قـال سـطيح لينظـر         ،عليه شق فقال له كقوله لسطيح     
نعم رأيت حممة، خرجـت مـن ظلمـة،         : قال. ن أم خيتلفان  أيتفقا

فلمـا  . فوقعت بني روضة وأكمة، فأكلت منها كـل ذات نـسمة          
ما أخطأت يا شق منـها شـيئا، فمـا عنـدك     : مسع امللك ذلك قال 

أحلف مبا بـني احلَـرتني مـن إنـسان، لَـيرتلَن            : يف تأويلها؟ قال  
 طَفْلَة البنـان، ولَـيملكُن مـا        أرضكم السودان، فلَيغلبن على كل    
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يـا شـق إن هـذا لنـا      وأبيك: فقال له امللك. بني أَبين إىل جنران
ال، بعـده   : لغائظ موجع، فمىت هو كائن؟ أيف زماين أم بعده؟ قـال          

بزمان، مث يستنقذكم منـهم عظـيم ذو شـان، ويـذيقهم أشـد              
ى وال  ومن هذا العظيم الشان؟ قال غـالم لـيس بِـدنِ          : قال. اهلوان

أفيـدوم سـلطانه أم     : قـال . مدنّ، خيرج عليهم من بيت ذي يزن      
بل ينقطع برسولٍ مرسل، يأيت بـاحلق والعـدل، بـني           : ينقطع؟ قال 

: قـال . أهل الدين والفضل، يكون املُلْك يف قومه إىل يـوم الفَـصل    
يوم تجزى فيـه الـوالة، يـدعى فيـه مـن      : وما يوم الفصل؟ قال 

ات يسمع منها األحيـاء واألمـوات، ويجمـع فيـه           السماء بدعو 
: قـال . بني الناس للميقات، يكون فيه ملن اتقى الفـوز واخلـريات          

إي ورب السماء واألرض، ومـا بينـهما مـن          : أحق ما تقول؟ قال   
      قك به لَحـض    رفع وخفض، إن ما أنبأتفوقـع يف نفـس     .  ما فيه أَم

ـ          ل بيتـه إىل العـراق مبـا        ربيعة بن نصر ما قاال، فجهز بنيـه وأه
: يصلحهم، وكتب هلم إىل ملـك مـن ملـوك فـارس يقـال لـه       

فمن بقيـة ولـده النعمـان بـن املنـذر         . سابور، فأسكنهم باحلرية  
ملك احلرية، وهو النعمان بن املنذر بن النعمـان بـن املنـذر بـن               

  ".عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر
عـن ابـن    :  يح بن بقَيلَة علـى سـطيح       وفود عبد املس   -5

ملا كان ليلةُ ولـد الـنيب ارتـج إيـوان           : "عباس رضي اهللا عنه قال    
كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرفة، فعظُم ذلـك علـى أهـل             
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مملكته، فما كان أَوشك أنْ كتب إليه صـاحب الـيمن خيـربه أن              
وة حبرية ساوة غاضت تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاحب الـسما          

خيربه أن وادي السماوة انقطع تلك الليلة، وكتـب إليـه صـاحب            
طربية أن املاء مل جير تلك الليلـة يف حبـرية طربيـة، وكتـب إليـه                 
صاحب فارس خيربه أن بيوت الـنريان مخـدت تلـك الليلـة، ومل              

فلما تـواترت الكتـب أبـرز سـريره         . ختمد قبل ذلك بألف سنة    
:  اخلـرب، فقـال املُوبـذَان      وظهر ألهل مملكته فأخربهم   ) أى عرشه (

ومـا  : ل لـه  قـا . أيها امللك، إين رأيت تلك الليلة رؤيـا هـالتين         
ـ     رأيت إبالً : رأيت؟ قال  ابرا، تقود خيال عابعا، قـد اقتحمـت      ص

رأيـت عظيمـا، فمـا عنـدك يف         : قال. دجلة وانتشرت يف بالدنا   
رسـلْ  ما عندي فيها وال يف تأويلها شـيء، ولكـن أَ          : تأويلها؟ قال 

إىل عاملك باحلرية يوجـه إليـك رجـال مـن علمـائهم، فـإم               
 فبعـث إليـه عبـد املـسيح بـن بقَيلَـة           . أصحاب علم باحلدثان  

أيهـا  : الغساين، فلما قدم عليه أخربه كـسرى اخلـرب، فقـال لـه           
امللك، واهللا ما عندي فيها وال يف تأويلها شـيء، ولكـن جهـزين              

فلمـا قـدم إىل   . جهـزوه : قال. سطيح: لهإىل خال يل بالشام يقال     
سطيح وجده قد احتضر، فناداه فلـم جيبـه، وكلمـه فلـم يـرد               

  : عليه، فقال عبد املسيح
 يسمع أم أصم  اليمن طْـرِيف؟ غ  تييا فاضل اخلطة أَع  نم  ن؟وم 

 بدنْـ وال  الرداء أبيض فضفاض   آل سنن أتاك شيـــخ احلي من
 وال ريب الزمن رهب الرعد ـال ي  يهـوِى للوثن  قَيل العجـم رسول
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أى (عبد املسيح، علـى مجـلٍ مـشيح    : فرفع إليه رأسه وقال   

، إىل سطيح، وقد أويف على الـضريح، بعثـك ملـك بـين              )سريع
رأى . ساسان، الرجتاج اإليوان، ومخود الـنريان، ورؤيـا املوبـذان         

ا، قد اقتحمـت يف الـواد، وانتـشرت          عراب  خيالً ا، تقود  صعاب إبالً
يا عبد املسيح، إذا كثـرت الـتالوة، وظهـر صـاحب            . يف البالد 

اهلراوة، وفاض وادى السماوة، وغاضت حبـرية سـاوة، ومخـدت           
. نار فارس، فليست بابل للفرس مقَاما، وال الـشام لـسطيحٍ شـاما    
ـ             ا ميلك منهم ملوك وملكات، عدد سـقوط الـشرفات، وكـل م

  :مث قال. هو آت آت
 ارير ـ الدهر أطوارا ده ذا إن ـف  رطهمـلك بين ساسان أف مإن كان

 ابورـوس ابور ـوس رمزان ـواهل   وإخـوته نهم بنو الصرح رامـم
 رـاُألسد املهاصي اب صولَهم ـ  ةـوما مبرتلــوا يـرمبا أصبحـف

 ورـرج وال كُـما يقوم هلم سـف  مويف رِحاهل دوا ـي وجـِحثّوا املَط
 ورـفمحقور ومهج  أَقلَّ  دـأَنْ ق  علموا ناس أوالد عالّت، فمن ـوال
 ذورـر حمـوالش  متبع،  اخلريـف  رنـ يف قَ ري والشر مقرونانـواخل

مث أتى كسرى فأخربه مبـا قالـه سـطيح، فغمـه ذلـك مث               
.  منا أربعة عـشر ملكـا يـدور الزمـان          إىل أن ميلك  : تعزى فقال 

فهلكوا كلهم يف أربعني سنة، وكان آخـر مـن هلـك منـهم يف               
  ".أول خالفة عثمان رضي اهللا عنه
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:  عفَيراء الكاهنة تعبر رؤيـا مرثَـد بـن عبـد كُـالَل             -6
روِى أن مرثَد بن عبد كُالَل قَفَـلَ مـن غـزاة غزاهـا بغنـائم                "

 العـرب وشـعراؤها وخطباؤهـا       عظيمة، فوفـد عليـه زعمـاء      
       هم عطـاء واشـتد     يهنئونه، فرفع احلجاب عن الوافـدين وأوسـع

فبينما هو كذلك إذ نام يومـا فـرأى رؤيـا يف املنـام              . سروره م 
أخافته وأذعرته وهالته يف حال منامه، فلما انتبـه أُنـِسيها حـىت مل              

وره يذكر منها شيئا وثَبت ارتياعه يف نفـسه ـا، فانقلـب سـر              
مث إنـه حـشر   . حزنا واحتجب عن الوفود حىت أساءوا بـه الظـن      

أخـربين عمـا أريـد    : الكهان فجعل خيلو بكاهن كاهن، مث يقول له   
               عـدلْم عنـدي، حـىت مل يأن أسألك عنه، فيجيبه الكاهن بأنْ ال ع

. كاهنا علمه إال كان إليه منه ذلك، فتضاعف قلقه، وطـال أرقـه             
إن ! أَبيت اللعـن أيهـا امللـك      : نت، فقالت له  وكانت أمه قد تكه   

الكواهن أَهدى إىل ما تسأل عنه ألن أتباع الكـواهن مـن اجلـانّ،              
فـأمر حبـشر الكـواهن إليـه        . ألطف وأظرف من أتباع الكهـان     

وسأهلن كما سأل الكهان، فلم جيد عند واحدة منـهن علمـا ممـا              
إنـه بعـد ذلـك      مث  . وملا يئس من طَلبته سـال عنـها       . أراد علمه 

ذهب يتصيد فأوغل يف طلـب الـصيد وانفـرد عـن أصـحابه               
وكـان قـد    ). أى ىف ظـل جبـل     (فرفعت له أبيات من ذَرا جبل       

لفحه اهلجري فعدل إىل األبيات وقصد بيتـا منـها كـان منفـردا              
انـزل بالرحـب والـسعة،      : عنها، فربزت إليه منه عجوز فقالت له      
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، والعلْبـة   )املمتلئة عن آخرهـا   (دعدعة  واألمن والدعة، واجلفنة املُ   
فلمـا احتجـب عـن      . فرتل عن جواده ودخـل البيـت      . املُترعة

نـام فلـم يـستيقظ      ) أى النسائم (الشمس وخفَقَت عليه األرواح     
حىت تصرم اهلجري، فجلس ميسح عينيه، فإذا هو بني يديـه فتـاة مل               

عن أيهـا امللـك اهلمـام،       أبيت الل : ير مثلها قَواما وال مجاال، فقالت     
ـ          هل لك يف الطع    ا رأى  ام؟ فاشتد إشفاقه وخـاف علـى نفـسه لَم

ال حـذَر، فـداك     : أا عرفته، وتصام عن كلمتـها، فقالـت لـه         
بـت  مث قَر . ألكرب، وحظنـا بـك األوفـر      ا) حظّك(البشر، فجدك   

، إليه ثَرِيدا وقَديدا وحيسا، وقامت تذُب عنه حـىت انتـهى أكلـه            
مث سقته لبنا صرِيفًا وضرِيبا، فـشرب مـا شـاء وجعـل يتأملـها               

مـا  : مقبلةً ومدبرةً، فمألت عينيه حسنا، وقَلْبه هوى، فقـال هلـا          
يـا عفـرياء، مـن      : فقال هلا . امسي عفَيراء : امسك يا جارية؟ قالت   

مرثَد العظـيم الـشان، حاشـر       : الذي دعوته باملَلك اهلمام؟ قالت    
يـا عفـرياء،    : فقـال . واهن والكهان، ملعضلة بعد عنها اجلـان      الك

إـا رؤيـا منـام،      . أجل أيها امللـك   : أتعلمني تلك املعضلة؟ قالت   
أَصبت يا عفـرياء، فمـا تلـك        : قال امللك . ليست بأضغاث أحالم  

رأيت أعاصري زوابع، بعـضها لـبعض تـابع، فيهـا           : الرؤيا؟ قالت 
، يقفوها ر متـدافع، ومسعـت فيمـا         هلب المع، وهلا دخان ساطع    

هلمـوا إىل املـشارع،     : أنت سامع، دعـاء ذي جـرسٍ صـادع        
ـ أَ: فقال امللـك . فروِى جارِع، وغَرِق كارِع  هـذه رؤيـاي،   ،لْج 
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األعاصـري الزوابـع ملـوك تبـابع،        : فما تأويلها يا عفرياء؟ قالت    
 تـابع،   والنهر علْم واسع، والـداعي نـيب شـافع، واجلـارع ويلٌّ           

يا عفرياء، أَسـلْم هـذا الـنيب        : فقال امللك . والكارع عدو منازع  
أُقْـِسم برافـع الـسماء، ومنـزِل املـاء، مـن         : أم حرب؟ فقالت  

        طُـقق العقائـل نّطنلّ الدماء، ومطاء، إنه لَممفقـال  .  اإلمـاء  الع
إىل صـالة وصـيام، وصـلة       : إالم يدعو يا عفرياء؟ قالـت     : امللك

فقـال  . أرحام، وكسر أصنام، وتعطيـل أزالم، واجتنـاب آثـام         
أعـضاده  : يا عفرياء، إذا ذبح قومه فمن أعـضاده؟ قالـت         : امللك

ث           غطاريفـزِيهم فيغـزون، ويـدمغميانون، طائرهم به ميمون، ي 
فأطرق امللـك يـؤامر نفـسه يف        . م احلُزون، وإىل نصره يعتزون    

إن تـابعي غيـور،     ! أيهـا امللـك   أبيت اللعـن    : خطْبتها، فقالت 
فنـهض  . وألمرى صبور، ونـاكحي مثبـور، والكَلَـف يب ثُبـور          

              امللك وجال يف صهوة جواده، وانطلق فبعـث إليهـا مبائـة ناقـة
  ".كَوماء

: ونبدأ حبديث خنافر، وىف هذا احلـديث نالحـظ مـا يلـى            
أن رئى خنافر قد تركه ىف عمايته فلم يعلمـه بـأن نبيـا جديـدا                

بدعوته ىف بالد العرب، إىل أن أصبح النـاس ىف تلـك الـبالد     ظهر  
فعندئـذ، وعندئـذ فقـط،      . اكلهم يعلمون ذلك، اللهم إال خنافر     

تذكر شصار صاحبه الكاهن املسكني النائم علـى أذنـه ال يـدرى             
خرب اإلسالم رغم أن نوره كان قد دخل الـيمن وأضـحى لدولتـه           
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معـاذ بـن جبـل رضـى اهللا          رسولٌ من لدن النىب الكرمي هو        افيه
ترى ما دور شصار إذن إذا مل يكن مـا أنبـأ بـه خنـافرا إال                 . عنه

خربا يعرفه القاصى والداىن؟ إن معىن هذا أن شـيطان خنـافر قـد              
هجره هجرا غري مجيل طَوال ما يقـرب مـن عـشرين سـنة، أى               
منذ بدء النبوة إىل وقت دخول اإلسالم الـيمن ىف أواخـر حياتـه              

يه وسلم، فكيف كـان خنـافر ميـارس كهانتـه إذن            صلى اهللا عل  
دون رئى من اجلن؟ أم تراه توقـف عـن ممارسـتها كـل تلـك                
الفترة؟ لكن هل ميكن أن يكون ذلك؟ وهـل ميكـن أن يـستعيض              
            كاهن عن كهانته بالسرقة واإلغارة على إبـل اآلخـرين، وخباصـة

نعـه مـن   أن خنافرا مل يكن، كما هو بين من القـصة، ذا عـزوة مت      
طلب القبائل املعتدى عليها وعملـها علـى الثـأر منـه؟ كـذلك            
ليس هناك سبب مفهوم هلجر شصار لـصاحبه كـل تلـك املـدة،          

كما أن ديـده لـه بأنـه    . وهذه ثُغرة ىف القصة حتتاج إىل ما ميلؤها   
إذا مل يعتنق اإلسالم مثله فلن يراه مرة أخرى هـو ديـد ال معـىن              

التهديـد أن شـصار لـن يـساعد خنـافرا ىف            له، ألن معىن هذا     
كهانته، مع أننا نعرف جيدا أن اإلسالم يكفِّـر الكهـان وحيـارم             
دون هوادة، وهو ما يعىن بكل وضـوح أن اللقـاء بينـهما مـن               
اآلن فصاعدا سيكون لقاء جمرما وحمرما أشـد التجـرمي والتحـرمي،        

 املنـاقض لعقيدتـه     وهذا إن قَبِلَ اجلىن أن يقـوم بـدوره القـدمي          
فكما ترى هـذه ثُغـرة أخـرى ىف         ! اجلديدة الىت يدعو إليها خنافرا    
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مث أليـست القـصة تريـد أن        . القصة يصعب بل يستحيل سـدها     
تقول إن شصار قد أتاه خبرب الغيب، فأى غيب هـذا الـذى كـان               
يعرفه اجلميع ىف أرجاء اجلزيرة األربعة؟ بل ملـاذا مل يعـرف شـصار       

اإلسالم إال من إخوان له من اجلـن كـانوا قـد آمنـوا              بدوره بنبإ   
قبله؟ وملاذا يا ترى كانوا يزجرونـه عـن مسـاع القـرآن الـذى               
كانوا يتلونه؟ أمل يأت القرآن هلدايـة اجلـن واإلنـس؟ فهـل ممـا               
يتناسب مع هذه الغاية أن يزجر عنه مـن يريـد مساعـه؟ فكيـف               

" اجلـن "يعرف إذن ما جاء فيـه مـن هـدى ونـور؟ إن سـورة              
حتـدثاننا عـن مسـاع      " األحقـاف " من سورة    32 -29واآليات  

نفر من اجلن للقرآن من الرسول عليـه الـسالم دون أن يزجـرهم       
زاجر، فلماذا جرى األمر ىف قصتنا هـذه علـى خـالف ذلـك؟              
وملاذا كان هؤالء النفر من اجلن مـن أهـل الـشام ال مـن أهـل                

البعيـد سـره    الـشيخ   "اليمن؟ أترى القصة تريـد أن تقـول إن          
مـن أيـن أذنـك      : "؟ أم تريد أن جترى على سنة املثل القائل        "باتع

؟ كذلك أمل ينصح شصار خلنـافر بـأن يـأتى الـنىب ىف              "يا جحا؟ 
املدينة؟ فلماذا اكتفى خنافرنا بلقاء معاذ بن جبل بعـد كـل هـذا              

بـل  ! الكالم املشوق لرؤية النىب الكرمي؟ يا له من كـاهن كـسول           
اذا أراد صنعاَء من األصل، ومل يأت هلـا ذكـر ىف احلـوار بينـه                مل

  وبني رئيه؟
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 مث إذا كان األمر على ما ترويه القـصة، فهـل كـان خـرب        
خنافر ليغيب عن كُتب احلديث؟ كذلك لو كان مـا قرأنـاه هنـا              
صحيحا لقد كان خرب ذلـك الكـاهن الـيمىن سـالحا بتـارا ىف               

 يستغله املسلمون؟ صـحيح أنـه إمنـا         الدعاية هلذا الدين، فلماذا مل    
أسلم، كما رأينا، بأُخرة، لكن ال شك أن خـربه كـان ميكـن أن               
يكون ذا نفع جزيل ىف معركة الدعاية حبيث يـسهل إجنـاز املهمـة              
الباقية، وهى القضاء على فلول الوثنيـة ىف بـالد العـرب، تلـك              

ل عليـه   الوثنية الىت مل تكن قد مخدت متاما حىت بعد وفـاة الرسـو            
مث . الصالة والـسالم وانفجـرت متخـذةً شـكل رِدة مـستطرية      

، هـذا املـصطلح البالغـى الـذى مل          "السجع املتكلَّف "مصطلح  
يعرفه العرب قبل عصر االزدهار الثقاىف ىف العـصر العباسـى، مـن     
أين يا ترى للعرب اجلاهليني مبعرفتـه؟ بـل إن ىف اخلطبـة سـجعا               

:  به كما هـو واضـح ىف املثـال التـاىل           متكلَّفا ال قبل للجاهليني   
خطَاب كُبار، جاء من عند امللك اجلبار، فامسع يـا شـصار، عـن              "

، "أصدق األخبار، واسلك أوضح اآلثـار، تـنج مـن أُوار النـار            
عالوة على هذه البهلوانية البالغيـة الفنيـة اجلميلـة املتمثلـة ىف             

. اسـمع أَقُـلْ   : قال: "جلىنهاتني اجلملتني اللتني تبادهلما الكاهن وا     
والىت يـصعب علـى أن أتـصورها مـن شـيم            " قُلْ أَسمع : قلت

ليس ذلك فحـسب، فهـذا الكـالم املنـسوب          . األدب اجلاهلى 
للجن، هل ميكن أن نصدقه؟ إن اجلن عـامل خفـى ال نعـرف حنـن      
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البشر عنه شيئا سوى ما جاء ىف الوحى كمـا هـو احلـال فيمـا                
عزة من كالمهم عندما اسـتمعت طائفـة منـهم إىل           أنبأنا به رب ال   

القرآن الكرمي ألول مرة، أما ما عـدا هـذا فأنـا ال أسـتطيع أن                
أهضم شيئا منه كما هو احلال هنا، وخباصـة أنـه كـالم عـرىب،               
فهل اجلن يتحـدثون العربيـة، ويـصطنعون الـسجع واجلنـاس            

ميكـن القـول   وسائر احملسنات البديعية أيضا؟ وبطبيعـة احلـال ال         
قـد اسـتخدموا كـذلك      " اجلـن "و" األحقـاف "بأم ىف سورتىِ    

لسان بىن يعرب، إذ الواقع أن ما نقرؤه هناك مـن كالمهـم إمنـا               
  .هو ترمجة ملا قالوه بلغتهم الىت ال ندرى حنن البشر عنها شيئا

: على أن القضية ملّا تنته عنـد هـذا احلـد، إذ نقـرأ قولـه              
لية ال يكاد يتغيب عىن، فلمـا شـاع اإلسـالم           كان رئيي يف اجلاه   "

فبينا أنـا ليلـةً بـذلك الـوادي         . فقدته مدة طويلة، وساءين ذلك    
شـصار؟  : خنـافر؟ فقلـت   : نائما إذ هوى هوِى العقَاب، فقـال      

لكـل مـدة    . عه تغـنم  : فقال. قُلْ أَسمع : قلت. اسمع أَقُلْ : فقال
كـل دولـة إىل     : فقـال . أجل: لتق. اية، وكل ذي أمد إىل غاية     

انتِسخت النحـل، ورجعـت إىل حقائقهـا        . أَجل، مث يتاح هلا حول    
موصول، والنـصح لـك مبـذول،       ) أى صديق (إنك سجِري   . امللَل

يقـصد أنـه قابـل      (وإين آنست بأرض الشأم نفَرا من آل العـذَّام          
ن ذا رونـقٍ مـن       حكّاما علـى احلُكّـام، يـذْبرو       ،)قبيلة من اجلن  

 ليس بالشعر املؤلَّـف، وال الـسجع املتكلَّـف، فأصـغيت            ،الكالم
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   فْـتفظُل فعاودت ،تجِرفز) ـتنِعنِمـون؟  : ، فقلـت )أى ميهمب ت
خطَاب كُبار، جاء من عنـد امللـك اجلبـار،          : وإالم تعتزون؟ قالوا  

ـ             ار، فامسع يا شصار، عن أصدق األخبـار، واسـلك أوضـح اآلث
فرقـانٌ بـني    : وما هذا الكالم؟ فقـالوا    : فقلت. تنج من أُوار النار   

رسول من مضر، من أهل املَـدر، ابتعـث فظهـر،           . الكفر واإلميان 
فجاء بقَولٍ قد بهر، وأوضح جا قـد دثَـر، فيـه مـواعظُ ملـن                

ومـن هـذا    : قلـت . اعترب، ومعاذٌ ملن ازدجر، أُلِّف باآلى الكُبـر       
فـإن آمنـت أُعطيـت      . أمحد خري البـشر   : وث من مضر؟ قال   املبع

فآمنـت يـا خنـافر،     . ، وإن خالفت أُصليت سقَر    )أى اخلري (الشبر  
وأقبلت إليك أبادر، فجانِب كـل كـافر، وشـايِع كـل مـؤمن              

من أيـن أبغـي هـذا       : قلت. طاهر، وإال فهو الفراق، ال عن تالق      
، والنفَـر   )أى احلجـارة الـسود    (ين  من ذات اِإلحـر   : الدين؟ قال 

ومعىن هذا الكـالم أن خنـافرا، كمـا         ". اليمانني، أهل املاء والطني   
هو واضح من مفتتح حديثه، كان يعـرف مبجـىء اإلسـالم منـذ          
البداية، لكننا نفاجأ، مـن خـالل أسـئلته عـن الـدين اجلديـد               
والرسول الذى جاء به والكتاب الذى نـزل عليـه، بأنـه مل يكـن        

  فكيف يسوغ ىف العقل هذا؟ . يعرف شيئا من ذلك باملرة
ولقد تصادف، بعـد كتابـة هـذه املالحظـات بأيـام، أن             
كنت أقرأ ما كتبه الدكتور جواد علـى عـن سـجع الكهـان ىف               

، فوجدتـه يقـول     "املفصل ىف تاريخ العرب قبل اإلسـالم      : "كتابه
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ذكـر   وقـد  .خرب يرجع سنده إىل ابن الكلـيب "عن هذه القصة إا     
أسـلم علـى يـد      ) أى خنافرا (البن دريد أنه    " األخبار املنثورة "يف  

ال أدري كيف حفظـه ابـن الكلـيب ورواه          . معاذ بن جبل باليمن   
عن والده، الذي صنعه ووضعه، إال أن يكون والـده قـد حـضر              

 أى أن   ."احملاورة فكان يسجلها، وهو ما يعـد مـن املـستحيالت          
 يطمئنـون مثلـى إىل هـذه القـصة، وإن           ىف العلماء العرب من ال    

كان من السهل اجلواب على هذا السؤال ىف حـد ذاتـه بـالقول              
بأن والد ابن الكلىب، وإن مل حيضر واقعة إسـالم خنـافر واحلـوار              
الذى دار بينه وبني شصار قبلها، قد مسعها مـع هـذا ممـن مسعهـا           

 وعلى هذا فاألفـضل هنـا اللـصوق       . بدوره من فم ذلك الكاهن    
باألدلة الىت اعتمدت أنا عليها بدال مـن االلتجـاء إىل التـشكيك             

  .ىف ذمة الرواة
أما فيما خيص حديث شـافعٍ الـصدفى فغريـب أن يقـول             
ذلك الكاهن إن ملْك بىن غسان أعظم مـن ملْـك التبابعـة علـى      
الرغم من أن الغساسنة مل يكونـوا سـوى مملكـة صـغرية علـى               

ا حقيقية، علـى حـني أن التبابعـة كـانوا           حدود الروم ال قيمة هل    
حيكمون دولة كـبرية كـاليمن ذات اتـساع وتـاريخ وحـضارة          

مث غريـب أيـضا أن      ! معروفة مل يكن لدويلَة غسان منـها شـىء        
تترك القصةُ التوراةَ واإلجنيلَ وتذهب إىل الزبور لتقـول إنـه قـد              

قـرآن وال   وردت فيه البشارة بنبينا الكرمي، مع أنـه مل يـأت ىف ال            
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وبالنـسبة  ! ىف احلديث أن بشارةً مثل هـذه موجـودةٌ ىف الزبـور           
لسطيح ونبوءته لربيعة اللَّخمى هـل جيـوز ىف العقـول أن جيـرؤ              
كاهن كسطيح على أن يجبه امللك ويـدخل الغـم عليـه بقـول              
احلقيقة له كاملة ودون توشية، مع أنـه كـان ىف مندوحـة عـن               

لنبوءة املزعجة لتقع قبـل بِـضعة وسـبعني عامـا           هذا، إذ مل تكن ا    
يكون هو نفسه خالهلا أو امللـك قـد مـات، وكـان اهللا حيـب                
احملسنني؟ وهذا إن جـاز لنـا أن نـصدق أن سـطيحا ميكـن أن                
يعرف شيئا من أمـور الغيـب احملجـوب عـن البـشر واجلـن               

ىف واملالئكة مجيعا؟ مث أليس غريبا أال جيد كسرى مـن بـني كهانـه         
مملكته الطويلة العريضة من يـستطيع أن يعبـر لـه رؤيـاه حـىت               

 من غـري املعقـول أن       كذلكيرسل فيها لكاهن من كهان العرب؟       
جيرؤ كاهن على أن يجبه رسولَ كـسرى ـذا التفـسري املـزعج            
للرؤيا، مث يجبه هذا به عاهلَه دون حماولـة مـن جانبـه لتلطيـف               

 التحوير ىف تعبري الرؤيا كمـا قلنـا مـن       ودعنا اآلن من   .وقع األمر 
قبل عن رؤيا عاهل اليمن، تلك الرؤيا الىت قام سـطيح هـو أيـضا           

ومن الغريب ىف األمر أن أيا من كبـار رجـال فـارس،             ! بتفسريها
حني بدأ الفتح اإلسالمى لبالدهم، مل يتذكر رؤيـا عاهلـهم هـذه،             

ـ             سهولة نظـرا   مع أا ليست من األشياء الىت ميكـن أن تنـسى ب
خلطورة موضوعها والظروف الىت رئيـت وفُـسرت فيهـا كمـا            
الحظنا، وإال فكيف وصلتنا هـذه الرؤيـا وتفـسريها إذا كانـت             
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قد امحت من الذاكرة الفارسية؟ مث ال ينبغـى أن يفـوت انتباهنـا              
ما جاء ىف تعبري شق أمنار للرؤيـا مـن عبـارات وعقائـد قرآنيـة          

، وقولـه   ")املرسـالت "الذى ورد ىف سورة     " (لفصليوم ا : "كقوله
" إن مـا أنبأتـك بـه لَحـق؟        ... ورب الـسماء واألرض   : "أيضا

وهـو  " (يـوم امليقـات   : "، وقولـه  ")الذاريات"املأخوذ من سورة    (
املوجـودة ىف سـورة     " ميقات يوم معلوم  : "مقلوب العبارة القرآنية  

م مـن مرقـدهم     ، باإلضافة إىل دعـاء األمـوات للقيـا        ")الواقعة"
 !للحشر واحلساب

 كذلك هل يعقَل أن ترفض عفَيراء خطْبـة امللـك هلـا؟ إن             
مث مـىت  ! ما قالته ىف تعليل هذا الرفض ال يدخل العقل طبعـا حبـال          

ذبح النىب قومه؟ وهل األنصار وحدهم هم الـذين نـصروه؟ فـأين           
ذهـب الـصديق إذن والفـاروق وذو النـورين وأبـو احلـسنني       

ة وجعفر وزيد بن حارثة وأسامة بن زيـد وبـالل احلبـشى             واحلمز
وصهيب الرومى وسلمان الفارسى وعبـد اهللا بـن سـالم وخالـد      

ـ وعمرو وأبو سفيان واملغرية وأبو دجانة والناب       ة اجلعـدى وأبـو     غ
موسى األشعرى وأبو هريرة وخنـافر وعمـرو بـن معـديكَرِب             

ـ  غـري األنـصار   وآالف بعد آالف مثلهم من       ن قـريش ومـن     ، م
خارج قريش، من العرب ومـن وراء العـرب رضـى اهللا عنـهم              
مجيعا؟ أما ارجتاج الديوان الكسروِى وانطفـاء الـنريان ىف معابـد            
زرادشت وجفاف حبرية ساوة وما إىل ذلك فنعدى عنـها ألـا ال              
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حقيقة هلا ىف واقع التاريخ، ولذلك مل تتعرض هلـا كتـب املـسلمني            
 وهو ما يذكِّرنا بأسـطورة انـشقاق اهليكـل عنـد           األوائل بشىء، 

) ملفِّقـى : أو بـاألحرى (وقوع الـصلْب طبقًـا لروايـة مـؤلِّفى        
مث ال ينبغى أن نتجاهل الـوترية الواحـدة الـىت جتـرى             ! األناجيل

عليها كل هذه األحاديث، إذ يقوم كل منها علـى الـسؤال مـن              
 جانب تـ          ب ة بـال أى  ع، واجلواب مـن جانـب الكـاهن أو الكاهن

  !تغيريٍ، حذْوك النعل بالنعل
ومما ال يطمئن له قلب الباحـث ىف خطَـب اجلـاهليني ورود           
عبارات ال ميكن أن تكون من كالمهم وال صـدرت عنـهم، كمـا      
ىف الشاهد التاىل، وهو من خطْبة عامر بن الظَّرِب العـدواين حـني             

ـ : "خطبت ابنته عمرة، إذ جاء فيهـا قولـه لقومـه         ل لكـم يف  فه
مـا هـو؟ قـد قلـت فأصـبت، وأخـربت       : العلْم العليم؟ قيـل  

قْتـا،           : فقال. فصدا، حىت يرجـع امليـت حييأمورا شىت وشيئا ش
، إذ من املستبعد متامـا أن يعـرف اجلـاهليون           "ويعود الشيء شيا  

ـ  هذا، فهو لفـظ منحـوت ال أظنـه أبـدا           " الشىء"مصطلح الـ
بيـد أن   ! كالم قبـل العـصر العباسـى      قد سك ونزل إىل ساحة ال     

هذا ال يعىن بالضرورة أن يكون النص كله مـشكوكا فيـه، فـإىن              
ال أجد ىف نفسى شيئا ذا بال من أن تكـون هـذه اخلطبـة، فيمـا                 
عدا الكلمة املذكورة، قد قاهلا ذلك الرجـل اجلـاهلى، إمـا كمـا        

              تها هى أمامنا اآلن أو بعد أن تكون الذاكرة أو األقـالم قـد مـس
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بعض املس خالل رحلتها من عصر مـا قبـل اإلسـالم إىل عـصر               
التدوين، وخباصة أنْ قد رواها لنا أمثال امليـداىن واجلـاحظ وابـن             
عبد ربه حسبما ذكر أمحد زكى صـفوت ىف ذيلـها، فـضال عـن           
أن السجع فيها ليس متكلَّفًا وال مطَّرِدا كمـا ىف بعـض اخلُطَـب              

  . األخرى
خلُطَب ترفا ثقافيـا وأدبيـا ال يقـدر         كما أن ىف بعض تلك ا     

لنأخـذ مـثال الـنص      . عليه اجلاهليون، ومن مث كنا ال نطمئن إليها       
ـ        : "التاىل كان قيس بن رفاعـة يفـد سن      ـيمةً إىل النعمـان اللَّخ

 بالعراق، وساين بالـش   نـسرٍ الغـمم، فقـال  اةً إىل احلارث بن أيب ش
 أنـك تفـضل النعمـان       يا ابن رفاعة، بلغـين    : له يوما وهو عنده   

اللعـن؟ فـواهللا لَقَفَـاك            : قال. على ـتيله عليـك أَبوكيف أفض
أحسن من وجهه، وُألمك أشرف من أبيه، وألبـوك أشـرف مـن             
مجيع قومه، ولَشمالك أجود مـن ميينـه، ولَحرمانـك أنفـع مـن              

أغـزر  ) أى قليل مائـك   (ك أكثر من كثريه، ولَثمادك      يلُلنداه، ولَقَ 
ك أغمـر مـن   لُديره، ولَكُرسيك أرفع من سـريره، ولَجـدو  من غ 

حبوره، ولَيومك أفضل من شهوره، ولَـشهرك أَمـد مـن حولـه،             
، ولَزنـدك أَورى    )القـرن : احلُقْـب (ولَحولُك خري مـن حقْبـه       

من زنده، ولَجندك أعز مـن جنـده، وإنـك          ) أسرع إىل االشتعال  (
الكـثري  (مللوك، وإنه ملن لَخـمٍ الكـثري النـوك          لَمن غسانَ أربابِ ا   

، فمما ال يطمـئن لـه القلـب ىف          "، فكيف أفضله عليك؟   )احلمقى
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: قول قيس بن رفاعـة للحـارث بـن أيب شـمرٍ العبـارةُ التاليـة        
"ولَيوم   ك أفضل من شهوره، ولَشهلُـك    رولـه، ولَحومـن ح دك أَم

لك العبـارة حتتـاج إىل مـا ال         ، إذ إن صياغة مثل ت     "خري من حقْبه  
حيسنه اجلاهليون من تنـوقٍ وترفُّـه فكـرى وأسـلوىب يتمثـل ىف              

ـ          ـ   ـالتصاعد باملعىن من اليوم إىل الـشهر إىل ال قْب ـُحول إىل احل
               ـىـا ىف شـكلٍ فنىف تسلسلٍ جذاب تأخذ كل حلقة فيه بيد جار

ـ        . ال نظري له لدى اجلاهليني     ه شـيئا   أما سائر اخلطبة فـال أجـد في
  .يبعث على الريبة

وإذا كان هناك من اخلطب واألحاديث مـا يرهقـه الـسجع       
واجلناس واملوازنة وغري ذلك من زخـارف البـديع ممـا ال نعرفـه              
ىف كالم اجلاهليني وال اإلسالميني، فإن هناك علـى العكـس مـن             
ذلك خطبا وأحاديثَ ختلو متامـا مـن مثـل ذلـك التكلـف أو               

ع بالقليل الذى يسبغ علـى الكـالم شـيئا          تكتفى من تزاويق البدي   
من الرونق دون إسراف كما ىف املثال التـاىل مـن احلـوار الـذى               

يـل  أتـى أبـو جب   : "دار بني قيسِ بن خفَاف البرجمى وحامتٍ الطائى       
     ىمجرفَاف الببن خ لـها عـن قومـه          قيسمحامتَ طيئ يف دمـاٍء ح

.  آلتين مـن حيملـها عـين       واهللا: فأسلموه فيها وعجز عنها، فقال    
 بـني قـومي     إنه وقعـت  : وكان شريفا شاعرا، فلما قدم عليه قال      

دماء فتواكلوها، وإين محلتـها يف مـايل وأملـي، فقـدمت مـايل،             
فإن تحملْها فرب حق قد قَضيته، وهم قـد كَفَيتـه،           . وكنت أملي 
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.  أيـأس مـن غـدك      وإن حال دون ذلك حائل مل أَذْمم يومك، ومل        
  :مث أنشأ يقول

 مـ ملا أسلمتين الرباج كـفجئت  ةًـ جم راجمـللب اًء ـلت دمـمح
  حامتُ  الةَـيكفي احلم: فقلت هلم  اءنا؟ـلم محلت دم: الوا سفاهاـوق
 األشائم  أخطأتك وأهال وسهال،   مرحبا  : ا يقـل ليـىت آته فيهـم

  إليـه املكارم  ن حنتـمادةَ زي  شئت زادينىن، وإن ـا عـفيحمله
 مآمتُ    للسخاء  قامت  مات فإن  ـِّئطَ  اش حامتُـيعيش الندى ما ع

 حائم    اجلو  ا له ما حام يفـجميب  رىـمات اجلود معك فال ن: ينادين
 المـع بذلك  إين : مـفقلت هل  مـالَه امـأب الع: ال رجالـوق

ـِّئ والام ن ـيعطي م ه ـنولك  الَ احلقوق اللوازمـإذا جلَّف املٍ  طَ
 ارمـج العطيةَ  تصغريه تلك ـل  هـا الغىن، وكأنـعطي اليت فيهـفي

 عد وعبد اهللا، تلك القماقمـوس  وحشرج دي ـاه عـ بذلك أوص
إنْ كنـت ُألحـب أن يـأتيين مثلـك مـن            : فقال له حامت  

ا، فـإن   ذا مرباعي من الغارة على بين متيم، فخـذه وافـر          ه. قومك
وهو مائتـا بعـريٍ سـوى بنيهـا         . وفَّى باحلمالة، وإال أكملتها لك    

فـضحك  . وفصاهلا، مع أين ال أحب أن تـويِس قومـك بـأمواهلم           
وأي . لكم ما أخذمت منا، ولنا مـا أخـذنا مـنكم          : وقال أبو جبيل 

    به إيلَّ ليس ذَنفـدفعها  . ه يف يد صاحبه فأنت منـه بـرىء        بعري دفعت
إليه وزاده مائة بعري، فأخذها وانصرف راجعـا إىل قومـه، فقـال              

  :حامت يف ذلك
 لِـه طويــم يف حمالتـهل  لٍـ أبو جبي رجمىـاين البـأت
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 بالقليلِأرضى   تـ لس فإين  رهوا خذ المرباع : هـفقلت ل
 لِـعلَلَ البخي الّا ـعلى ع   نفسي عودت الٍ والـعلى ح

 والفَصيلِ الرذية سوى النابِ  رٍـا بعيـا مائتـإ ذها، ـفخ
ـفال م عليك ن  امل  إينـا، فـ رِي باجلزيـَرأيتزي لِـن 
  من فتيلِ ن اعباء احلمالةـم  هـا عليـرمجى، ومـالب فآب 
 " الظهر من محلٍ ثقيلِ خفيف  هـوي مذْر  ينفُض  الذيل رـجي

ـ          ممـا   نص كلـه  وهذا فضال عن النكهة الواقعية الىت تفعم ال
  مبـا فيهـا مـن حـوار وشـعر          كايـة احلتلك  يعضد اقتناعى بأن    

  . ا وأنا مطمئن إىل حد كبرية، ومن مث أقبله غري مفتعلةصحيح
 ىف ذلك النص التاىل، وهـو مـن حـوار دار بـني              ماومثله

بن نعيم وامرئ القيس الشاعر وامللـك املـشهور ىف مقتـل            قُبيصة  
 القيس بـن حجـر الكنـدي بعـد          ئقدم على امر  : "والد األخري 

مقتل أبيه رجالٌ من قبائل بين أسـد، وفـيهم قُبيـصة بـن نعـيم،       
             وعمامـة ـفاٍء وخيسألونه العفو عن دم أبيه، فخرج عليهم يف قَب

).  الثـأر  عنـد أى  (يف التـرات    سوداَء، وكانت العرب ال تعتم إال       
إنـك يف احملـلّ     : فلما نظروا إليه قاموا له وبدر إليه قبيـصة فقـال          

والقدر واملعرفة بتصرف الدهر ومـا تحدثـه أيامـه وتتنقّـل بـه              
أحواله حبيث ال حتتاج إىل تـذكريٍ مـن واعـظ وال تبـصريٍ مـن                

 ولك من سؤدد منصبك وشرف أعراقـك وكـرم أصـلك            .جمرب
 ىف العرب محتد حيتمل ما حملَ عليه من إقالـة العثْـرة ورجـوعٍ             
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 وال تتجـاوز اهلمـم إىل غايـة إال رجعـت إليـك              .عن اهلفـوة  
فوجدت عندك من فضيلة الرأي وبصرية الفهـم وكـرم الـصفح            

وقد كـان الـذي كـان مـن         . ما يطُول رغباتها ويستغرق طَلباا    
    ر تمص         اخلَطْب اجلليل الذي عـصخا والـيمن، ومل تارتـه نِـززِي

التـاج والعمـة    : بذلك كندة دوننا، للشرف البارع كـان حلُجـر        
ولـو كـان    . فوق اجلبني الكرمي، وإخاء احلمـد وطيـب الـشيم         

يفْدى هالك باألنفس الباقية بعده ملـا خبلـت كرائمنـا ـا علـى         
ه، وال  مثله، ولكنه مضى به سـبيل ال يرجـع أخـراه علـى أوال             

فأَحمد احلاالت يف ذلـك أن تعـرف الواجـب          . يلحق أقصاه أدناه  
إمـا أن اختـرت مـن بـين أسـد           : عليك يف إحدى خاللٍ ثالث    

أشرفها بيتا وأعالها يف بنـاء املكرمـات صـوتا، فقُـدناه إليـك              
رجـلٌ  : بنِسعة تذهب مع شفرات حسامك بباقي قَـصرته، فنقـول         

 .يستلَّ سخيمته إال متكينـه مـن االنتقـام        امتحن الك عزيزٍ فلم     
أو فداٌء مبا يروح على بين أسد من نعمهـا، فهـي ألـوف جتـاوز                
احلسبة، فكان ذلك فـداء رجعـت بـه القُـضب إىل أجفاـا مل               

 وإما أن وادعتنـا إىل أن تـضع         .يرددها تسليط اِإلحن على البرآء    
فبكـى امـرؤ    . فوق الرايـات  احلوامل فتسدل اُألزر، وتعقَد اخلُمر      

لقـد علمـت العـرب أنـه ال         : القيس ساعة مث رفع رأسه فقـال      
 وال ناقةً فأكتـسب بـه        يف دمٍ وأين لن أعتاض به مجالً       كُفَء حلُجرٍ 

 وأما النظـرة فقـد أوجبتهـا األجنـةُ يف           .سبة األبد، وفَت العضد   
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ون طالئـع كنـدة      وسـتعرف  .بطون أمهاا، ولن أكون لعطَبها سببا     
  من بعد ذلك حتمل يف القلوب حنقًا، وفوق األسنة علَقًا

  افح فيه املنايا النفوساـرب يف مأزقٍ  تصـإذا جالت احل
ــالوا ــصرفون؟ ق ــون أم تن ــوإ : أتقيم ــصرف بأس ــل نن ب

مث . االختيار، وأبلى االجترار، مبكـروه وأذيـة، وحـربٍ وبليـة           
   :ضوا عنه، وقبيصة يتمثل

إن غَلعلّك دم الوِرخوتسأن ت تنا يف   دربـاحل مأزِق كتائب رطمت  
فرويـدا  . ال واهللا، ولكـن أسـتعذبه     : فقال امـرؤ القـيس    

ولقـد كـان    . ينفرج لك دجاها عن فرسان كندة وكتائب حميـر        
                ـي، ولكنـك قلـتعبنـازال بر لَى إذ كنـتكْر غري هذا يب أَوذ

قَّع فـوق قـدر املعاتبـة واإلعتـاب       : يصةفقال قب . فأوجبتوتما ي .
  ".هو ذاك: فقال امرؤ القيس

وكذلك هذه اخلطبة الىت قاهلا عبد املطلب بـن هاشـم جـد             
حـني ذهـب إليـه      النىب عليه السالم ىف حضرة سيف بن ذى يزن          

انتصاره على األحباش وإخراجـه إيـاهم مـن         وفد العرب يهنئونه ب   
ذي يزن باحلبـشة أتتـه وفـود العـرب          ملا ظفر سيف بن     : "بالده

وأشرافها وشعراؤها نئه ومتدحه، ومنـهم وفـد قـريش، وفـيهم       
إن :  فاستأذنه يف الكالم، فـأذن لـه، فقـال         .عبد املطلب بن هاشم   

 رفيعا، صعبا منيعا، باذخـا شـاخمًا،         تعاىل أيها امللك أَحلَّك حمال     اهللا
ت جرثومتـه، وثبـت أصـله،       طابت أَرومته، وعـز    وأنبتك منبتا 
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فأنـت، أَبيـت    . وبسق فرعه، يف أكرم معـدن، وأطيـب مـوطن         
اللعن، رأْس العرب وربيعها الذي به تخصب، وملكهـا الـذي بـه           
تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلـها الـذي إليـه يلجـأ             

 سلَفُك خري سلف، وأنت لنا بعـدهم خـري خلَـف، ولـن            . العباد
حنـن، أيهـا    . يهلك من أنت خلَفُه، ولن يخمل من أنـت سـلَفُه          

أَشخـصنا إليـك الـذي    . امللك، أهل حرم اهللا وذمته وسدنة بيتـه      
أجك بكشف الكَرب الذي فدحنا، فنحن وفـد التهنئـة ال وفـد             

  ".الَمرِزئة
ومثلها ىف ذلك خطبة أىب طالب عـم الـنىب عنـدما ذهـب            

خطَـب أبـو   : "ة بنت خويلد لـه، وهـذا نـصها       معه خلطْبة خدجي  
احلمـد هللا الـذي     : طالب حني زواج النيب بالسيدة خدجيـة فقـال        

جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إمساعيل، وجعـل لنـا بلـدا حرامـا         
مث إن حممـد بـن عبـد        . وبيتا حمجوجا، وجعلَنا احلكّام على الناس     

ريش إال رجـح عليـه بِـرا        قاهللا ابن أخي من ال يوازن به فتى من          
وإن كـان يف املـال قُـلٌّ فإمنـا          .  وجمدا ونبالً   وكرما وعقالً  وفضالً

املال ظلٌّ زائلٌ، وعاريةٌ مسترجعة، ولـه يف خدجيـة بنـت خويلـد            
  ".وما أحببتم من الصداق فعلَى. رغبةٌ، وهلا فيه مثل ذلك

اجلـاهلى  وهناك ضرب آخر من اخلطب املنـسوبة للعـصر          
تثري نوعا آخر من التساؤالت، وهى اخلطب الـىت يقـال إن بعـضا      
من وجوه العـرب ورؤسـائهم قـد ألقَوهـا ىف قـصر العاهـل               
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الكسروِى باملدائن ومبحضرٍ منه ودار اجلدال بينـه وبينـهم حـول            
املقارنة بني فضائل العرب وغريهم مـن األمـم مبـا فيهـا فـارس               

هل مـن املعقـول أن جيـرؤ أولئـك          : نفسها، إذ يتساءل اإلنسان   
العرب، الذين مل تكن هلم ىف ذلك احلني دولة حتمـيهم مـن بطـش               
كسرى إذا فكر ىف البطش ـم، علـى أن يتفـاخروا ىف وجهـه               
ذلك الفخر الجل الذى يرفع العرب فـوق كـل األمـم؟ مث إن              
الرواية تذكر أن وفـودا مـن الـصني واهلنـد والـروم كانـت               

جتماع تتبـادل التفـاخر والتبـاهى بأصـوهلا         موجودة ىف ذلك اال   
وأعراقها، فهل كان هناك ىف تلك األزمـان مـا ميكـن ببـساطة،              
ودون افتئات على حقائق احلـوادث لـو صـح مـا تقولـه لنـا                

ــسميه  ــات، أن ن ــات : "الرواي ــوار القومي ــوار "أو " ح ح
؟ ولكن فلنقرأ أوال شيئا من هـذه اخلطـب وقـصتها            "احلضارات

  :تقول الرواية. ن بينةحىت يكون الكالم ع
قدم النعمان بن املنذر على كسرى، وعنـده وفـود الـروم            "

واهلند والصني، فذكروا من ملوكهم وبالدهـم، فـافتخر النعمـان           
. بالعرب وفضلهم على مجيع األمم ال يـستثىن فـارس وال غريهـا            

يا نعمان، لقـد فكـرت ىف أمـر    : فقال كسرى، وأخذته عزة املُلْك   
 من األمم، ونظرت يف حالة من يقْـدم علـى مـن             العرب وغريهم 

ـ تـها وع  فَلْ أُ وفود األمم فوجدت للـروم حظـا ىف اجتمـاعِ          م ظَ
سلطاا وكثرة مدائنها ووثيق بنياا وأن هلـا دينـا يـبني حالهلـا              
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ورأيـت اهلنـد حنـوا مـن        . وحرامها ويرد سفيهها ويقيم جاهلها    
الدهـا ومثارهـا وعجيـب      ذلك يف حكمتها وطبها مع كثرة أار ب       

صناعتها وطيب أشـجارها ودقيـق حـساا وكثـرة عـددها،            
وكذلك الصني يف اجتماعها وكثرة صـناعات أيـديها وفروسـيتها       

. ومهتها يف آلة احلرب وصناعة احلديـد وأن هلـا ملكـا جيمعهـا             
والترك واخلَزر، على ما م مـن سـوء احلـال يف املعـاش وقلـة                

ـ      ا هـو رأس عمـارة الـدنيا مـن          الريف والثمار واحلـصون وم
ومل . املساكن واملالبس، هلم ملوك تضم قواصـيهم وتـدبر أمـرهم          

أر للعرب شيئا من خصال اخلري يف أمر ديـن وال دنيـا وال حـزم                
 ومع أن مما يدل علـى مهانتـها وذهلـا وصـغر مهتـها               .وال قوة 

يقتلـون  . حملّتهم اليت هم ا مع الوحوش النافرة والطـري احلـائرة          
قـد  . أوالدهم من الفاقة، ويأكـل بعـضهم بعـضا مـن احلاجـة       

خرجوا من مطاعم الدنيا ومالبـسها ومـشارا وهلوهـا ولـذّاا،            
فأفضل طعامٍ ظفر به ناعمهم حلوم اإلبل الـيت يعافهـا كـثري مـن               

وإنْ قَـرى أحـدهم   . السباع لثقلها وسوء طعمها وخـوف دائهـا      
. طعم أكلـة عـدها غنيمـة      عدها مكرمة، وإن أ   ) أى أطعمه (ضيفا  

تنطق بذلك أشعارهم وتفتخر بـذلك رجـاهلم، مـا خـال هـذه              
التنوخية اليت أسس جدي اجتماعها وشـد مملكتـها ومنعهـا مـن             

 وإن هلـا مـع ذلـك آثـارا          .عدوها فجرى هلا ذلك إىل يومنا هذا      
ولَبوسا وقرى وحصونا وأمورا تشبه بعـض أمـور النـاس، يعـىن             
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 أراكم تستكينون على ما بكـم مـن الذلـة والقلـة              مث ال  .اليمن
والفاقة والبؤس حىت تفتخروا وتريـدوا أن ترتلـوا فـوق مراتـب             

حق ألمـة املَلـك منـها أن        . أصلح اهللا امللك  : قال النعمان ! الناس
يسمو فضلها ويعظُم خطْبها وتعلو درجتها، إال أن عنـدي جوابـا             

فـإن  .  رد عليـه وال تكـذيب لـه        يف كل ما نطق به امللك يف غري       
  . قل، فأنت آمن: قال كسرى. أَمنىن من غضبه نطقت به

أما أمتـك أيهـا امللـك فليـست تنـازع يف            : قال النعمان 
الفضل ملوضعها الذي هي به من عقوهلا وأحالمهـا وبـسطة حملّهـا         

. وبحبوحة عزها وما أكرمها اهللا به من واليـة آبائـك وواليتـك            
 قـال  ؟مم اليت ذكرت فأي أمة تقرا بـالعرب إال فَـضلَتها          وأما األ 
بعزهـا ومنعتـها وحـسن وجوههـا        : مباذا؟ قال النعمان  : كسرى

وبأسها وسـخائها وحكمـة ألـسنتها وشـدة عقوهلـا وأَنفَتـها             
فأما عزها ومنعتها فإا مل تـزل جمـاورة آلبائـك الـذين             : ووفائها

دوا اجلنـد، مل يطمـع فـيهم        دوخوا البالد ووطّدوا امللـك وقـا      
ـ حـصوم ظهـور خيلـهم، وم   . طامع، ومل ينلـهم نائـل    ادهم ه

األرض، وسقوفهم السماء، وجنتهم الـسيوف، وعـدم الـصرب،          
إذ غريها من األمم إمنا عزهـا مـن احلجـارة والطـني وجزائـر               

وأما حسن وجوهها وألواـا فقـد يعـرف فـضلهم يف            . البحور
م من اهلنـد املنحرفـة والـصني املُنحفَـة والـروم      ذلك على غريه  

وأما أنساا وأحساا فليـست أمـةٌ مـن         . والترك املشوهة املقشرة  
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األمم إال وقد جهِلَت آباءها وأصوهلا وكثريا مـن أوهلـا حـىت إن              
فـال ينـسبه   ) أى بعده مباشـرة (أحدهم ليسأَل عمن وراء أبيه دنيا   

حد من العـرب إال يـسمى آبـاءه أبـا فأبـا،             وال يعرفه، وليس أ   
حاطوا بذلك أحسام وحفظوا به أنسام، فـال يـدخل رجـل يف             

ـ               . هغري قومه، وال ينتسب إىل غري نـسبه، وال يـدعى إىل غـري أبي
 الـذي تكـون عنـده البكْـرة         وأما سخاؤها فإن أدناهم رجـالً     

يطْرقـه الطـارق   والناب عليها بالغُه يف حمولـه وشـبعه ورِيـه ف         
 بالـشربة فيعقرهـا لـه ويرضـى أن          ئالذي يكتفي بالفَلْذة وجيتز   

خيرج عن دنياه كلها فيمـا يكْـِسبه حـسن اُألحدوثـة وطيـب              
وأما حكمة ألسنتهم فإن اهللا تعـاىل أعطـاهم يف أشـعارهم            . الذكر

ورونق كالمهم وحسنه ووزنه وقوافيـه مـع معرفتـهم األشـياء            
الغهم يف الصفات ما ليس لشيء مـن ألـسنة          وضرم لألمثال وإب  

مث خيلهم أفـضل اخليـل، ونـساؤهم أعـف النـساء،            . األجناس
ولباسهم أفضل اللباس، ومعـادم الـذهب والفـضة، وحجـارة           
جباهلم اجلَزع، ومطاياهم الـيت ال يبلَـغ علـى مثلـها سـفَر، وال           

مـسكون بـه    وأما دينها وشريعتها فـإم مت     . يقْطَع مبثلها بلد قَفْر   
حىت يبلغ أحدهم من نسكه بدينه أنّ هلـم أشـهرا حرمـا وبلـدا               
حمرما وبيتا حمجوجـا ينـِسكون فيـه مناسـكهم ويـذحبون فيـه              
ذبائحهم فيلْقَى الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهـو قـادر علـى أخـذ               
ثأره وإدراك رغْمه منه فيحجزه كرمه ومينعـه دينـه عـن تناولـه              
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ها فإن أحدهم يلحظ اللحظـة ويـومئ اإلميـاءة،          وأما وفاؤ . بأذًى
وعقـدة ال حيلـها إال خـروج نفـسه، وإن           ) أى عهد (فهي ولْثٌ   

أحدهم يرفع عودا من األرض فيكون رهنا بدينه فـال يغلَـق رهنـه         
وال تخفَر ذمتـه، وإن أحـدهم ليبلغـه أن رجـال اسـتجار بـه،         

 يفْنِـى   وعسى أن يكون نائيا عن داره، فيصاب فال يرضـى حـىت           
تلك القبيلة اليت أصابته أو تفْنى قبيلته ملا أُخفر مـن جـواره، وإنـه         
ليلجأ إليهم ارم املُحدث مـن غـري معرفـة وال قرابـة فتكـون               

: وأما قولـك أيهـا امللـك   . أنفسهم دون نفسه، وأمواهلم دون ماله  
 فإمنا يفعله من يفعله منـهم باإلنـاث أنفـةً مـن           " يئدون أوالدهم "

وأما قولـك إن أفـضل طعـامهم حلـوم          . العار وغريةً من األزواج   
اإلبل على ما وصفْت منها فما تركوا مـا دوـا إال احتقـارا هلـا             
فعمدوا إىل أجلِّها وأفضلها فكانت مراكبهم وطعـامهم مـع أـا            

هـا غائلـة    هـا ألبانـا وأقلّ    أكثر البهائم شحوما وأطيبها حلوما وأرقّ     
ال شيء من اللُّحمان يعـاجلَ مـا يعـالَج بـه            وأحالها مضغة، وإنه    

وأما حتارم وأَكْـل بعـضهم بعـضا      . حلمها إال استبان فضلها عليه    
وتركهم االنقياد لرجل يسوسهم وجيمعهم فإمنا يفعـل ذلـك مـن            
              ـوض فـتمن نفـسها ضـعفا وختو تيفعله من األمم إذا أَنِس

ململكـة العظيمـة أهـل      عدوها إليها بالزحف، وإنه إمنا يكون يف ا       
بيت واحد يعرف فضلهم علـى سـائر غريهـم فيلْقُـون إلـيهم              

وأما العـرب فـإن ذلـك كـثري         . أمورهم وينقادون هلم بأَزِمتهم   
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فيهم حىت لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أمجعـني مـع أنفتـهم مـن        
وأمـا الـيمن الـيت      . بالعـسف ) أى الوطء (أداء اخلَراج والوطْث    

 فإمنا أتى جد امللك إليهـا الـذي أتـاه عنـد غلبـة               وصفها امللك 
   مت لْكسقٍ وأمـرٍ جمتمـعٍ فأتـاه مـسلوبا طريـدا      اجلبش له على م

ولوال ما وتر به من يليه من العـرب لَمـال إىل جمـالٍ              . مستصرِخا
ولَوجد من جييد الطِّعان ويغـضب لألحـرار مـن غلبـة العبيـد              

إنـك ألهـلٌ    : ه النعمان به وقـال    فعجب كسرى ملا أجاب   . األشرار
مث كـساه مـن كُـسوته    . ملوضعك من الرياسة يف أهـل إقليمـك     

  . وسرحه إىل موضعه من احلرية
فلما قدم النعمان احلرية، ويف نفسه ما فيهـا ممـا مسـع مـن               
كسرى من تنقُّص العرب وجني أمـرهم، بعـث إىل أكـثم بـن              

إىل احلـارث بـن عبـاد       صيفي وحاجب بـن زرارة التميميـين و       
وقيس بن مسعود البكريين وإىل خالد بـن جعفـر وعلقمـة بـن              

 وإىل عمـرو بـن الـشريد    العـامريني عالَثة وعامر بـن الطُّفَيـل      
السلَمي وعمرو بن معـديكَرِب الزبيـدي واحلـارث بـن ظـامل             

ـ     : فلما قدموا عليه يف الَخورنق قال هلم      . رِّىـُامل ذه قـد عـرفتم ه
األعاجم وقُرب جوار العرب منـها، وقـد مسعـت مـن كـسرى       

مـر  مقاالت ختوفت أن يكون هلا غَور أو يكـون إمنـا أظهرهـا أل             
كـبعض طماطمتـه    ) أى خـداما   (أراد أن يتخذ به العرب خـوالً      

ـ    ) الذين ال حيـسنون الكـالم     : الطماطمة( خراج ـيف تأديتـهم ال
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فـاقتص علـيهم مقـاالت      . حولهإليه كما يفعل مبلوك األمم الذين       
ـ مـا أَ  ! أيها امللك، وفقـك اهللا    : كسرى وما رد عليه، فقالوا     حسن 

 فمرنـا بـأمرك وادعنـا إىل مـا          ! ما حججته به   غَلَبما رددت، وأَ  
إمنا أنا رجل منكم، وإمنا ملَكْـت وعـززت مبكـانكم           : قال. شئت

 إىلَّ ممـا سـدد اهللا بـه     وليس شيٌء أحب  . وما يتخوف من ناحيتكم   
والـرأي أن تـسريوا   . أمركم وأصلح به شأنكم وأدام بـه عـزكم    

جبماعتكم أيها الرهط وتنطلقوا إىل كـسرى، فـإذا دخلـتم نطـق       
كل رجل منكم مبا حضره ليعلم أن العرب على غـري مـا ظـن أو                

وال ينطق رجل منكم مبا يغضبه، فإنـه ملـك عظـيم             .حدثته نفسه 
ري األعوان مترف معجـب بنفـسه، وال تنخزلـوا لـه         السلطان كث 

وليكن أمر بـني ذلـك تظهـر بـه وثاقـة           . اخنزال اخلاضع الذليل  
حلُومكم وفَضل مرتلتكم وعظـيم أخطـاركم، ولـيكن أول مـن            
يبدأ منكم بالكالم أكثم بن صيفي، مث تتـابعوا علـى األمـر مـن               

    كمإلـيكم علمـي     فإمنا دعاين إىل التقدمـة       ا،منازلكم اليت وضعت
مبيل كل رجل منكم إىل التقدم قبل صـاحبه، فـال يكـونن ذلـك         

. منكم فيجد يف آدابكم مطعنا، فإنه ملك متـرف وقـادر مـسلَّط            
مث دعا هلم مبا يف خزائنه من طرائـف حلَـل امللـوك، كـلّ رجـل       
منهم حلّة، وعممه عمامة، وختمه بياقوتـة، وأمـر لكـل رجـل             

  هم وكتب معهم كتابـا      منهم بنجيبة ،ةجِية وفرسٍ نأمـا بعـد،    : رِي
فإن املَلك ألقى إىلَّ من أمر العرب ما قد علـم، وأجبتـه مبـا قـد                 
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فَهِم مما أحببت أن يكون منه على علـم وال يـتلجلج يف نفـسه أن              
أمة من األمم اليت احتجزت دونه مبملكتـها وحمـت مـا يليهـا              

من األمور اليت يتعـزز ـا ذوو احلـزم          بفضل قوا تبلغها يف شىء      
وقد أوفدت، أيهـا امللـك، رهطًـا مـن         . والقوة والتدبري واملكيدة  

العرب هلم فـضلٌ يف أحـسام وأنـسام وعقـوهلم وآداـم،             
فلْيسمع امللك ولْـيغمض عـن جفـاٍء إن ظهـر مـن مـنطقهم،               

أسـفل  وقـد نـسبتهم يف      . ولْيكْرِمين بإكرامهم وتعجيل سراحهم   
فخرج القـوم يف أُهبتـهم حـىت وقفـوا          . كتايب هذا إىل عشائرهم   

بباب كسرى باملدائن، فدفعوا إليه كتـاب النعمـان فقـرأه وأمـر             
فلمـا أن كـان بعـد       . بإنزاهلم إىل أن جيلس هلم جملسا يسمع منهم       

ذلك بأيامٍ أمر مرازبته ووجوه أهـل مملكتـه فحـضروا وجلـسوا             
له، مث دعا م علـى الـوالء واملراتـب       على كراسي عن ميينه وشما    

اليت وصفهم النعمان ا يف كتابه، وأقـام الترمجـانَ ليـؤدي إليـه              
  .كالمهم مث أذن هلم يف الكالم

إن أفـضل األشـياء أعاليهـا،       : فقام أكثم بن صيفي فقـال     
       هـا نفعـا، وخـري      وأعلى الرجال ملوكها، وأفـضل امللـوك أعم

الـصدق منجـاة،   . صـدقها األزمنة أخصبها، وأفـضل اخلطبـاء أ     
والكذب مهواة، والشر جلاجة، واحلزم مركـب صـعب، والعجـز         

آفة الرأي اهلوى، والعجز مفتـاح الفقـر، وخـري          . مركب وطىء 
إصـالح  . حسن الظن ورطة، وسوء الظـن عـصمة       . األمور الصرب 



 262

مـن فـسدت بطانتـه      . فساد الرعية خري من إصالح فساد الراعي      
شـر امللـوك مـن      . بالد بالد ال أَمري ا    شر ال . كان كالغاص باملاء  

خـري  . أفـضل األوالد الـربرة    . املرء يعجز ال احملالة   . خافه الربىء 
   األعوان من مل يبالنصيحة اِءر  .اجلنود بالنـصر مـن حـسنت        أحق 

حـسبك مـن شـر      . يكفيك من الزاد ما بلَّغـك احملـلّ       . سريرته
مـن شـدد    . غة اإلجيـاز  البال. الصمت حكْم، وقليلٌ فاعله   . مساعه

: فتعجـب كـسرى مـن أكـثم مث قـال          . نفَّر، ومن تراخى تألَّف   
مـا أحكمـك وأوثـق كالمـك لـوال وضـعك            ! وحيك يا أكثم  

ـ   : قـال أكـثم   . كالمك يف غري موضعه     عنـك ال    ئالـصدق ينب
قـال  . لو مل يكـن للعـرب غـريك لكفـى         : قال كسرى . الوعيد

  .رب قولٍ أَنفَذُ من صول: أكثم
ورِى زنـدك،  :  قام حاجـب بـن زرارة التميمـي فقـال         مث

إن العـرب أمـة قـد غَلُظَـت     . وعلَت يدك، وهيـب سـلطانك     
أكبادها واستحصدت مرا ومنعت درا، وهي لـك وامقـة مـا            
تألَّفْتها، مسترسلة ما الينتها، سامعة مـا سـاحمتها، وهـي العلقـم             

ل حـالوةً، واملـاء الـزالل       مرارةً، والصاب غـضاضةً، والعـس     
ذمتنـا حمفوظـة،    . حنن وفودها إليك، وألـسنتها لـديك      . سالسة

إن نـؤب لـك     . وأحسابنا ممنوعة، وعشائرنا فينا سـامعة مطيعـة       
              ـصخمل ن ـذُمـدتنا، وإن نمححامدين خريا فلك بذلك عمـوم م

يا حاجـب، مـا أشـبه حجـر الـتالل         : قال كسرى . بالذم دوا 
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قـال  . بل زئـري اُألسـد بـصولَتها      : قال حاجب ! ابألوان صخره 
  . وذلك: كسرى

دامـت لـك اململكـة    : مث قام احلارث بن عباد البكري فقال     
مـن طـال رِشـاؤه كَثُـر     . باستكمال جزيل حظها وعلو سـنائها    

     نه، ومن ذهب ماله قلَّ محتهمـ      . ح ب، تناقُل األقاويـل يعـرف اللُّ
طق به الركْب وتعـرِف بـه كُنـه حالنـا        وهذا مقام سيوجِف مبا ين    

ـ دوحنن جريانك األَ  . العجم والعرب  نـ    و . ينونعـُن، وأعوانـك امل
إن اسـتنجدتنا فغيـر ربـض، وإن        . خيولنا جمة، وجيوشنا فخمة   

ال ننـثين لـذعر،     . استطرقتنا فغري جهض، وإن طلبتنا فغري غُمـض       
: قـال كـسرى   . مارنا قـصار  رماحنا طوال، وأع  . وال نتنكر لدهر  

أيهـا امللـك، وأنـى      : قـال احلـارث   . أنفس عزيزة، وأمةٌ ضعيفة   
لـو قَـصر   : يكون لضعيف عزة، أو لصغريٍ مـرة؟ قـال كـسرى          

أيهـا امللـك،    : قال احلـارث  . عمرك مل تستول على لسانك نفسك     
 املـوت   إن الفارس إذا محل نفسه على الكتيبة مغررا بنفـسه علـى           

والعـرب تعلـم أىن أبعـث       . نانٌ استدبرها يةٌ استقبلها، وج  فهى من 
احلرب قُدما، وأحبسها وهى تصرف ا، حـىت إذا جاشـت نارهـا      
وسعرت لظاها وكشفت عـن سـاقها جعلـت مقادهـا رحمـى،             
ــريى، ومل أقــصر عــن خــوض  وبرقهــا ســيفى، ورعــدها زئ

 فُلْكًـا   خضخاضها حىت أنغمـس ىف غمـرات لُججهـا، وأكـون          
لفرساىن إىل بحبوحة كبشها فأسـتمطرها دمـا، وأتـرك حماـا            



 264

أى أقتلـهم وأتـركهم للـسباع       (جزر السباع وكلِّ نسرٍ قَـشعم       
: مث قال كسرى ملن حـضره مـن العـرب      ). والنسور تنهش جثثهم  

مـا  : قـال كـسرى   . فَعاله أَنطَق مـن لـسانه     : أكذلك هو؟ قالوا  
  .حشد، وال شهودا أَوفَدرأيت كاليوم وفدا أَ

أيهـا امللـك، نعـم      : مث قام عمرو بن الشريد السلَمى فقال      
إن عاقبــة الكــالم متــدبرة، . بالُـك، ودام ىف الــسرور حالُــك 

وأشكال األمور معتبرة، وىف كـثريٍ ثقْلَـة، وىف قليـلٍ بلْغـة، وىف              
  زة العروامللوك س.         ـرله مـا بعـده، ش وهذا منطق      ـنفيـه م ف

مل نـأت لـضيمك، ومل نفـد        . شرف، وخملَ فيـه مـن خمـل       
ــدك  إن ىف أموالنــا ). أى عطائــك(لــسخطك، ومل نتعــرض لرِفْ

 أَوِد دهـر     أَورينا نـارا أَثْقبنـا، وإنْ      إنْ. منتقَدا، وعلى عزنا معتمدا   
ـ               جـوارك حـافظون، وملـن راما مع هـذا لبنا اعتدلنا، إال أن ك

: قـال كـسرى   . كافحون، حىت يحمد الصدر، ويستطاب اخلـرب      
قـال  . ما يقوم قَصد منطقـك بإفراطـك، وال مـدحك بـذمك           

ومل . كفى بقليلِ قصدى هاديـا، وبأيـسر إفراطـى مخبِـرا     : عمرو
قـال  . يلَم من غَربت نفسه عما يعلم، ورضى من القصد مبـا بلـغ            

  .اجلس. ف املرء ينطق بهما كلُّ ما يعر: كسرى
أحـضر اهللا امللـك     : مث قام خالد بن جعفر الكـالىب فقـال        

إن لكل منطـق فرصـة، ولكـل حاجـة          . إسعادا، وأرشده إرشادا  
غُصة، وعى املنطق أشد من عى الـسكوت، وعثَـار القـول أنكـأ       
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 وما فرصة املنطق عندنا إال مبـا نهـوى، وغـصة            .من عثار الوعث  
 ال وى غري مستساغة، وتركى مـا أعلـم مـن نفـسى              املنطق مبا 

ويعلم من مسعىن أنىن له مطيق أَحب إىل مـن تكلُّفـى مـا أختـوف               
وقد أوفدنا إليك ملكُنا النعمـان، وهـو لـك مـن         . ويتخوف مىن 

أنفـسنا بالطاعـة    . خري األعوان، ونِعم حاملُ املعروف واإلحـسان      
ة خاضـعة، وأيـدينا لـك بالوفـاء         لك باخعة، ورقابنا بالنـصيح    

نطقت بعقلٍ، وسـموت بفَـضلٍ، وعلَـوت    : قال له كسرى . رهينة
  .بنبل

نهجـت لـك سـبل      : مث قام علقمة بن عالَثة العامري فقال      
إن لألقاويـل منـاهج،     . الرشاد، وخضعت لـك رقـاب العبـاد       

ـ           ضل ولآلراء مواجل، وللعويص خمارج، وخري القـول أصـدقه، وأف
إنا، وإن كانت احملبة أحـضرتنا والوفـادة قربتنـا،          . الطلب أجنحه 

بل لو قـست كـل      . فليس من حضرك منا بأفضل ممن عزب عنك       
رجل منهم وعلمت منهم ما علمنا لوجـدت لـه ىف آبائـه دنيـا               
أندادا وأكفاء كلُّهم إىل الفضل منـسوب، وبالـشرف والـسؤدد           

 حيمـى   .األدب النافـذ معـروف    موصوف، وبـالرأي الفاضـل و     
 ال ختمـد نـاره، وال حيتـرز         .محاه، ويروِى نداماه، ويذود أعـداه     

أيها امللك، من يبلُ العرب يعـرف فـضلهم، فاصـطنع           . منه جاره 
العرب، فإا اجلبال الرواسى عـزا، والبحـور الزواخـر طَميـا،            

ـ            ضلهم والنجوم الزواهر شرفًا، واحلصى عددا، فإن تعـرف هلـم ف
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قـال كـسرى، وخـشى أن       . يعزوك، وإن تستصرخهم ال خيذلوك    
أَبلَغـت  ! حـسبك : يأيت منه كالم حيملـه علـى الـسخط عليـه          

تنسوأَح!  
أطـاب اهللا بـك     : مث قام قيس بن مسعود الـشيباين فقـال        

راشد، وجنبــك املــصائب، ووقــاك مكــروه الشــصائب ـَاملــ
إذ أتيناك، بإمساعك مـا ال يحنِـق صـدرك،          ما أحقَّنا،   ). الشدائد(

مل نقْـدم أيهـا امللـك ملـساماة، ومل          ! وال يزرع لنا حقدا ىف قلبك     
ننتسب ملعاداة، ولكن لتعلَم أنت ورعيتـك ومـن حـضرك مـن             
وفود األمم أنـا ىف املنطـق غـري محجِمـني، وىف النـاس غـري                

. ا فغـري مغلـوبني    إن جورِينا فغري مسبوقني، وإن سـومين      . مقصرين
وهـو يعـرض بـه    (غري أنكم إذا عاهدمت غري وافـني  : قال كسرى 

أيهـا امللـك، مـا      : قـال قـيس   ). ىف تركه الوفاء بضمانه السواد    
قـال  . كنت ىف ذلك إال كَواف غُدر به، أو كخافر أُخفـر بذمتـه            

قـال  . ما يكون لـضعيف ضـمانٌ، وال لـذليلٍ خفَـارة          : كسرى
لك، ما أنا فيما أُخفر من ذمىت أحـق بـإلزامي العـار             أيها امل : قيس

: قـال كـسرى   . منك فيما قُتلَ من رعيتك، وانتهِك من حرمتـك        
، واسـتنجد اَألثَمـة نالـه       )أى اخلَونـة  (ذلك ألن من ائْتَمن اخلانة      

كيف رأيـت حاجـب     . من اخلطإ ما نالىن، وليس كل الناس سواء       
 قُواه فيبرِم، ويعهـد فيـوفى، ويعـد فينجِـز؟       لم يحكم ؟  بن زرارة 
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القـوم  : قـال كـسرى   . وما رأيتـه إال ىل    ! وما أحقَّه بذلك  : قال
  .، فأفضلها أشدها)الناقة املسنة: البازِل(بزلٌ 

كَثُـر فنـون املنطـق،      : مث قام عامر بن الطفيل العامري فقال      
إمنـا الفخـر ىف الفَعـال،       ولَبس القول أعمى من حندس الظلماء، و      

ومـا أَعلَمـك    . والعجز ىف النجدة، والـسؤدد مطاوعـة القـدرة        
وبـاحلَرى إن أدالـت األيـام، وثابـت         . بقدرنا، وأَبصرك بفضلنا  

ومـا تلـك    : قال كـسرى  . األحالم، أن تحدث لنا أمورا هلا أعالم      
ـ          : األعالم؟ قال  ذْكَرجمتمع األحياء من ربيعة ومضر، علـى أمـرٍ ي .
ما يل علـم بـأكثر ممـا        : وما األمر الذي يذْكَر؟ قال    : قال كسرى 

مىت تكاهنـت يـا ابـن الطفيـل؟         : قال كسرى . أخربىن به مخبِر  
فـإن  : قـال كـسرى   . لست بكاهن، ولكىن بالرمح طـاعن     : قال

مـا  : أتاك آت من جهة عينك العوراء، مـا أنـت صـانع؟ قـال             
 وجهي، وما أَذْهـب عـيين عيـثٌ،         هيبىت ىف قفاي بدون هيبيت يف     

  .ولكن مطاوعة العبث
إمنـا املـرء    : مث قام عمرو بن معـديكَرِب الزبيـدي فقـال         

قلبه ولسانه، فبالغُ املنطق الـصواب، ومـالَك النجعـة          : بأصغريه
االرتياد، وعفو الرأى خري من استكراه الفكـرة، وتوقيـف اخلـربة         

طاعتنـا بلفظـك،   ) اجتـذب (فاجتبِـذْ   ة،خري من اعتساف احلري
واكتظم بادرتنا حبلْمك، وأَلن لنا كَنفك يسلَس لـك قيادنـا، فإنـا             



 268

قـراع منـاقري مـن      ) أى مل خيدش صخرتنا   (أناس مل يوقّس صفَاتنا     
  . أراد لنا قَضما، ولكن منعنا حمانا من كلّ من رام لنا هضما

إن مـن آفـة املنطـق       : م احلارث بن ظامل املُري فقـال      مث قا 
الكذب، ومن لؤم األخالق املَلَق، ومن خطَل الـرأي خفـة امللـك             

 فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عـن االئـتالف، وانقيادنـا            .املسلَّط
لك عن تصاف، فما أنت لقبول ذلك منـا خبليـق، وال لالعتمـاد              

. ود، وإحكـام ولْـث العقـود      عليه حبقيق، ولكن الوفـاء بـالعه      
قـال  . واألمر بيننا وبينك معتدل ما مل يأت من قبلك ميل أو زلـل            

إن يف أمسـاء  : قـال . احلـارث بـن ظـامل    : من أنت؟ قال  : كسرى
آبائك لَدليال على قلة وفائك وأن تكـون أوىل بالغـدر، وأقـرب             

فـل،  إن يف احلق مغـضبة، والـسرو التغا       : قال احلارث . من الوزر 
ولن يستوجب أحـد احللْـم إال مـع القـدرة، فلْتـشبِه أفعالُـك            

قـد  : مث قـال كـسرى    . هذا فـىت القـوم    : قال كسرى . جملسك
ولـوال  . فهمت ما نطقت به خطباؤكم، وتفـنن فيـه متكلمـوكم          

أين أعلم أن األدب مل يثقِّف أَودكم ومل يحكم أمـركم وأنـه لـيس             
 عنده منطق الرعية اخلاضـعة الباخعـة        لكم ملك جيمعكم فتنطقون   

              علـى طبـاعكم مل أُجِـز م مبا استوىل على ألسنتكم وغَلَـبفنطقت
وإين ألكره أن أَجبـه وفـودي أو أُحنِـق          . لكم كثريا مما تكلمتم به    

ركم وتـألُّف شـواذّكم      إصالح مـدب   هوم، والذي أُحب    صدوره
 مـا كـان يف      وقـد قبلـت   . واإلعذار إىل اهللا فيما بيين وبيـنكم      
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منطقكم من صواب، وصـفحت عمـا كـان فيـه مـن خلـل،               
ازرتـه، والتزمـوا طاعتـه،      ؤفانصرفوا إىل ملككـم، فأَحـِسنوا م      

واردعوا سفهاءكم، وأقيموا أَودهـم، وأَحـِسنوا أدـم، فـإن يف            
  ".ذلك صالح العامة

كيـف اسـتطاع النعمـان أن       : وأول شىء يلفت النظر هو    
ن كل أرجاء بالد العـرب، وهـو الـذى مل           جيمع هؤالء الرجال م   

يكن له سلطان إال على منطقة احلـرية ىف مشـال شـرق اجلزيـرة               
" الـوزن والقافيـة   "العربية؟ وكيـف ورد ىف كالمـه مـصطلحا          

الشعرى، ومها لفظان مل تكن العـرب تعرفهمـا ىف ذلـك املعـىن              
آنذاك؟ مث إن خطبة أكثم بن صيفى ليست ىف الواقـع خطبـة، بـل        

 نسب إليه وصل بعـضها بـبعض وصـالً        وعة من األمثال الىت ت    جمم
متعسفًا، إذ ليس هلا حمور واحد تـدور عليـه، بـل كلمـة مـن                
الشرق، وكلمة من الغرب، وإن كنـا ال نقلـل مـن قيمـة كـل           
كلمة ىف حد ذاا، لكننا نستغرب أن تكـون هـذه هـى اخلطبـة               

ىف حـضرة كـسرى     الىت انتدب النعمان بن املنذر أكثم إللقائهـا         
تنبيها له على فضل أمة العرب، على حني ال عالقـة بينـها وبـني               

كمـا وردت ىف اخلطبـة عبـارة مل يعرفهـا           . هذا املوضوع بتاتـا   
العرب، فيما نتصور، إال عندما تقـدمت العلـوم عنـدهم ونـشأ             
علم البالغة وحاول النقاد تقنني الكالم البليـغ، أال وهـى عبـارة             

الـىت اسـتعملها    " شـريعة " كذلك هناك كلمـة      ".البالغة اإلجياز "
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أكـان العـرب    : النعمان لإلشارة إىل أحكام الوثنية، والسؤال هـو       
يستعملون هذه الكلمة فيما أصبحت تستعمل لـه بعـد اإلسـالم؟            

:  يسمون ما هم عليه مـن تقاليـد جاهليـة          وهل كان العرب أصالً   
ية عـن   الـضوئ " املوسـوعة الـشعرية   "؟ لقد حبثـت ىف      "شريعة"

شواهد ىف الشعر اجلاهلى هلذه الكلمة فلم أجـد إال بيتـا واحـدا              
مث هـل تـواتى نفْـس أى عـرىب ىف     . ال عالقة له البتة ذا املعـىن  

ـ        مثلمـا فعـل    " األعـاجم "حمضر كسرى أن يدعو الفـرس بــ
احلارث بن عباد البكرى، وهى كلمـة مـسيئة ىف حقهـم كمـا              

  وات؟نعرف، إذ تسوى بينهم وبني العجما
 وباملثل هل من السهل قبول مـا جـاء ىف القـصة مـن أن               
عمرو بن الشريد قد جبه ملك الفرس ذا الكـالم اجلـاىف الـذى              

مل نـأت لـضيمك، ومل نفـد        : "حيمل من التحدى الساطع ما حيمل     
إن ىف أموالنا منتقَـدا، وعلـى عزنـا    . لسخطك، ومل نتعرض لرِفْدك 

ارث بـن ظـامل املـرى كـسرى ـذه           ؟ أو أن يقرع احل    "معتمدا
الكلمات الىت تنصحه باالرتفـاع إىل مـستوى الـسلوك الالئـق            

إن يف احلق مغضبة، والسرو التغافـل، ولـن يـستوجب           : "بامللوك
؟ أو أن "فلْتـشبِه أفعالُـك جملـسك   . أحد الحلم إال مـع القـدرة      

نتقـاض العـرب    يهدده عامر بن الطفيل مبا لوح له به من إمكـان ا           
عليه وحرم إياه حىت ليغضب كسرى مما قـال، بينمـا هـو غـري          
مبالٍ، وكأنه مل يقل شيئا؟ وإنْ خفّف مـن ذلـك تنبيـه النعمـان               
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للعاهل الفارسى منذ البداية إىل خـشونة رسـله وتعليـق كـسرى         
ىف النهاية بأنه إمنا يصفح عما ىف كالمهم من جفـاء وخـشونة ملـا               

وباملناسـبة فخطَـب    . خربم مبخاطبة امللـوك   يعلمه عنهم من قلة     
أشراف العرب ىف قـصتنا هـذه قـد صـبت ىف لغـة أقـرب إىل        
الترسل منها إىل السجع، وهذا هـو األقـرب أن يكـون ىف مثـل               

وىف ايـة التحليـل نقـول إنـه         . ذلك املوقف وتلك الظـروف    
ليغلب على الظن أن يكون هلذه القصة أصـل تـارخيى وأـا قـد               

لت املدونني ىف العصر العباسى ىف خطوطهـا العامـة مث توسـع             وص
فيها الرواة فيما بعـد، فأضـافوا إليهـا كـثريا مـن التفاصـيل،               
وجهدوا أن يردوا، من خـالل مـا أضـافوه، علـى مـا كـان                
الشعوبيون يتنقصون به العرب ىف العصر العباسـى ويقلِّلـون مـن            

وال شـك إن    . شأم لفتحهم بالدهم وبسطهم سـلطام علـيهم       
إشارة القصة ىف بدايتـها إىل وجـود الترمجـان ىف تلـك املناسـبة            
لَتشكِّل ملسة واقعية تزيـد مـصداقيتها، كمـا أن ذكـر القـصة              
ملعايب العرب وبعض من اشتركوا ىف هـذا املوقـف مـن خطبـاء              

  . على حنو من األحناءيعضد االقتناع بأا قد وقعت فعالًهو مما 
ا أخـرى مـن اخلطـب واألحاديـث         صعلى أن ثَمةَ نـصو    

يغلب عليها التكلف ىف هندسـة العبـارة واالستقـصاء ىف املعـىن             
والتشقيق ىف التفاصيل حبيث ال يكاد املـتكلم يتـرك شـاردة وال             
واردة دون أن يذكرها مما جيعلنا ال نثـق ىف جاهليتـها، كوصـف              
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 الـنص  عصام الكندية ألم إياس بنت عوف بن محلِّـم الـشيباين ىف      
 كندة مجـالُ أم إيـاس بنـت         كلملا بلغ احلارثَ بن عمرو م     : "التاىل

عوف بن محلِّم الشيباين وكماهلا وقوة عقلـها أراد أن يتزوجهـا،             
عـصام، ذات عقـل ولـسان وأدب    : فدعا امرأةً من كندة يقال هلا  

فمـضت  . اذهيب حىت تعلَمي يل علْم ابنـة عـوف        : وبيان، وقال هلا  
حىت انتهت إىل أمها أمامةَ بنت احلارث فأعلمتها مـا قَـدمت لـه،              

أَي بنيـة، هـذه خالتـك أتـت         : فأرسلت أمامةُ إىل ابنتها وقالت    
إليك لتنظر إىل بعض شـأنك، فـال تـستري عنـها شـيئا أرادت          

. النظر إليه من وجه وخلـق، وناطقيهـا فيمـا اسـتنطَقَتك فيـه             
ىل ما مل تر عينها مثلَـه قَـطُّ جـة           فدخلت عصام عليها فنظرت إ    

 وحسنا ومجاال، فإذا هي أكمل النـاس عقـال وأفـصحهم لـسانا،           
 تـرك اخلـداع مـن كَـشف         :فخرجت من عندها وهي تقـول     

مـا وراءك   : مث أقبلت إىل احلارث فقـال هلـا       .  فذهبت مثال  ،القناع
 صـرح املَخـض عـن الزبـد،       : قالـت . يا عصام؟ فأرسلها مثال   

رأيـت  . أُخبِرك صـدقًا وحقـا    : قالت. أخربيين: قال. فذهبت مثال 
جبهة كاملرآة الـصقيلة يزينـها شـعر حالـك كأذنـاب اخليـل              

ـ            ،املضفورة : ت إن أَرسـلَته خلْتـه الـسالسل، وإن مـشطَته قل
، وحـاجبني كأمـا خطّـا بقلـم، أو          عناقيد كَرمٍ جالها الوابـل    

البيـضاء  (تقوسا علـى عـيين الظبيـة العبهـرة          سودا حبمم، قد    
أى (، اليت مل يرعهـا قـانص ومل يـذْعرها قَـسورة             )الرقيقة البضة 
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، بينهما أنف كحد السيف املصقول، مل خيَـنس بـه قـصر             )األسد
ومل ميض به طول، حفَّـت بـه وجنتـان كـاُألرجوان، يف بيـاضٍ               

 فيه فم، كاخلامت لذيذ املُبتسم، فيه ثنايـا غُـر           كاجلُمان، شق  محضٍ
ذوات أَشر، وأسنانٌ تبدو كالـدرر، وريـق كـاخلمر لـه نـشر              
الروض بالسحر، يتقلب فيه لـسان، ذو فـصاحة وبيـان، حيركـه      

قـي دونـه شـفتان محـراوان        عقل وافر، وجـواب حاضـر، تلت      
ريق الفـضة،   لبان ريقا كالشهد، حتت ذلك عنـق كـإب        كالورد، حي 

ركِّب يف صدرٍ كصدر متثال دمية، يتـصل بـه عـضدان ممتلئـان              
حلما، مكترتان شحما، وذراعان ليس فيهمـا عظْـم يحـس، وال             
عرق يجس، ركِّبت فيهما كفّان دقيق قَـصبهما، لـين عـصبهما،            
تعقد إن شئت منـهما األنامـل، وتركَّـب الفـصوص يف حفَـر              

فاصل، وقد تربع يف صدرها حقّـان كأمـا رمانتـان خيرقـان             امل
أى املالبـس   (عليها ثياا، حتت ذلك بطن طُوِى كطَـي القَبـاطي           

: العكَـن (املُدمجـة، كُـِسى عكَنـا       ) الرقيقة املُتخذََة من الكَتـان    
درجة، حتيط تلـك العكَـن بـسرة        ـُكالقراطيس امل ) ثنيات البطن 

كَمدهن العاج الو، خلْـف ذلـك ظهـر كاجلـدول ينتـهي إىل           
               ،ـضت ـدها إذاقْعرٍ، لوال رمحة اهللا النبتـر، حتتـه كَفَـلٌ يصخ
وينهِضها إذا قعدت، كأنه دعـص رمـلٍ، لبـده سـقوط الطـل،           
حيمله فخذان لفَّاوان، كأمـا نـضيد اجلُمـان، حتتـهما سـاقان             

 رلَتان، كالبدد، حيمـل           خرا بشعرٍ أسود، كأنه حلَـق الـزتيشو ىد
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ذلك قدمان، كحذْو اللسان، فتبـارك اهللا مـع صـغرمها، كيـف             
تطيقان محل ما فوقهما؟ فأما ما سوى ذلـك فتركـت أن أصـفه،              

فأرسـل امللـك إىل     . غري أنه أحسن ما وصفه واصف بنظْمٍ أو نثْـر         
  ".أبيها فخطبها فزوجه إياها

الـىت  (كتابة تقريـر فـىن ىف مـسابقات العهـر           بِا لَ  إن هذ 
ـ   يـضع نـصب    ") مسابقات ملكـات اجلمـال    "يسموا زورا بـ

عينيه تقدمي وصف تفصيلى لكل ملمـح أو عـضو مـن أعـضاء              
الفتاة املشتركة ىف تلك املسابقات أشبه منـه حبـديث خاطبـة إىل              
 ملك من ملوك العرب ىف تلك العـصور، وخباصـة أن الوصـف مل             
يترته عن تناول أشد مناطق اجلسد حساسية مما مـن شـأنه إثـارة               
غرية الرجل الكرمي حىت لو كان املقصود هـو البحـث لـه عـن               

وفضال عـن ذلـك فـإىن ال أظـن أن امـرأة          ! زوجة متتعه وتسره  
عربية ىف تلك العصور كانت ترضى بـأن تتجـرد مـن مالبـسها              

نحـو وال حـىت     وتذهب فتستعرض مفاتنها الداخلية على هـذا ال       
والطريف أنه، بعد كـل مـا قالتـه املـرأة الكنديـة ىف              ! أمام أمها 

فأما ما سـوى ذلـك فتركـت        : "وصف مجال الفتاة، تعود فتقول    
فهـل  ". أن أصفه، غري أنه أحسن ما وصفه واصف بـنظم أو نثـر            

تراها تركت شيئا مل تصفه مما حيتاج الرجـل معرفتـه عـن املـرأة               
احلـارثَ بـن    "ا؟ مث إن مقدمة الـنص تقـول إن          الىت يبغى خطْبته  

عمرو ملك كندة قد بلغه مجالُ أم إياس بنـت عـوف بـن محلِّـم      
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، أى أنه كـان علـى علـم جبماهلـا           "الشيباين وكماهلا وقوة عقلها   
وكماهلا، فما معىن كل هذا الوصـف الـدقيق املفـصل الـذى ال              

فتـاة شـيئا؟    أنه مل يكن يعـرف عـن ال       : يدل إال على شىء واحد    
خلْـف  "وإىل جانب هذا ال ينبغـى أن ننـسى أن تعـبريات مثـل            

، "ذلك ظهر كاجلدول ينتهي إىل خـصرٍ، لـوال رمحـة اهللا النبتـر             
ال " فتبارك اهللا مع صغرمها، كيف تطيقـان محـل مـا فوقهمـا؟             "

 حـني كـان    عن مسلم ىف العصر العباسـى فنـازالً     تصدر غالبا إال  
ه العبـارات املاجنـة الـىت يـوهم         األدباء يستخدمون مثـل هـذ     

ظاهرها بالتدين رغم ذلك، وهو جمون تشف عنـه العبـارة التاليـة             
  فهِـضها         : "بدورها أحسن شنوي ،ـضت ـدها إذاقْعحتته كَفَلٌ ي

 ىف تـذوق اجلمـال النـسائى             "إذا قعدت فضال عما فيها من ترف ،
عى املعقَّـد  مل يكن يعرفه اجلـاهليون، إىل جانـب التالعـب البـدي      

الذى مل يكن هلم بـه عهـد، إذ فيهـا موازنـة ومقابلـة وسـجع           
وهنـاك أيـضا    . وتورية ورد لألعجاز على الصدور ىف وقت معـا        

ىف اجلملـة التاليـة الـىت وردت قـرب          " النظم والنثر "املقابلة بني   
مبـا  " غري أنه أحسن ما وصفه واصف بـنظْمٍ أو نثْـر          : "اية النص 

ول مما مل يكـن اجلـاهليون يعرفونـه ىف تعـبريام،            يدل على الشم  
بل إنىن ال أظنهم كـانوا يـستخدمون هـاتني الكلمـتني بـاملعىن              

  ! االصطالحى الذى عرِفَتا به ىف دنيا األدب والنقد فيما بعد
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كذلك من حق الباحـث أن يتـساءل فيمـا خيـص هـذه              
أُمـا مـن    أمن املعقـول أن     : ة ذاا ىف مرحلتها الالحقة قائالً     القص

األمهات حني تريد أن تنصح بنتها ىف ليلة زفافهـا تلجـأ إىل مثـل               
رغـم مـا ىف الـسجع       (هذه العبارات املسجوعة انسة املتوازنـة       

كمـا ىف الـنص التـاىل الـذى         ) واجلناس والتوازن هنا من بساطة    
 آنفـا ختاطب فيه أمامةُ بنت احلارث بنتها أم إياس الـىت مـر بنـا               

أي بنيـة، إن الوصـية لـو        : "دية العجيب هلـا؟   وصف عصام الكن  
ترِكَت لفَضل أدبٍ ترِكَت لذلك منك، ولكنـها تـذكرة للغافـل،            

ولو أن امرأةً استغنت عـن الـزوج لغنـى أبويهـا         . ومعونة للعاقل 
وشدة حاجتهما إليها كنت أغـىن النـاس عنـه، ولكـن النـساء              

أي بنية، إنـك فارقـت اجلـو        . للرجال خلقْن، وهلن خلق الرجال    
الذي منه خرجت، وخلَّفْت العش الذي فيـه درجـت، إىل وكـرٍ             
مل تعرفيه، وقرينٍ مل تألفيه، فأصبح مبلْكـه عليـك رقيبـا ومليكًـا،              

يا بنيـة، امحلـي عـين عـشر     . فكوين له أَمةً يكن لك عبدا وشيكا     
لقناعـة، واملعاشـرة    الـصحبة با  : خصال تكن لك ذخرا وذكـرا     

حبسن السمع والطاعة، والتعهد ملوقـع عينـه، والتفقـد ملوضـع            
أنفه، فال تقع عينه منك على قبـيح، وال يـشم منـك إال أطيـب                
ريح، والكحل أحسن احلُسن، واملـاء أطيـب الطِّيـب املفقـود،            
والتعهد لوقت طعامه، واهلُدو عنـه عنـد منامـه، فـإن حـرارة              

يص النوم مغـضبة، واالحتفـاظ ببيتـه ومالـه،          اجلوع ملْهبة، وتنغ  
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واإلرعاء على نفسه وحـشمه وعيالـه، فـإن االحتفـاظ باملـال             
لعيـال واحلَـشم مجيـل حـسن        حسن التقدير، واإلرعاء علـى ا     

 وال تفشي لـه سـرا، وال تعـصي لـه أمـرا، فإنـك إن                 .التدبري
. أفشيت سره مل تأمين غدره، وإن عصيت أمـره أَوغَـرت صـدره            

 ذلك الفرح إن كـان ترِحـا، واالكتئـاب عنـده إن             ع اتقى م  مث
كان فَرِحا، فـإن اخلَـصلة األوىل مـن التقـصري، والثانيـة مـن               

وكوين أشد ما تكونني له إعظاما، يكن أشـد مـا يكـون             . التكدير
لك إكراما، وأشد ما تكونني له موافَقَة، يكن أطـول مـا تكـونني              

ال تـصلني إىل مـا حتـبني حـىت تـؤثري            واعلمي أنك   . له مرافَقَة 
            ،وكرهـت رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيمـا أحببـت

  ري لكخال أظن أن األم، حىت لو كانـت أديبـة، ميكـن أن     ". واهللا ي
تنهج ىف حديثها الشفوى املباشر مع ابنتها هـذا النـهج، خبـالف             

دبيـة الـىت    ما لو قصدت أن تخلِّف وراءها عمال من األعمـال األ          
تبقى على مدى الزمان، فإا حينئـذ حتتـشد لـذلك وجتتهـد ىف              
كتابة نصيحة حمبرة موشاة لبنتها ولكل بنـات العـاملني، وكـذلك            
للقراء واألدباء أيضا، على مدار الدهر، لكـن هـذا شـىء آخـر              

ومـن  : أم ترى هناك من يقـول معترضـا       . غري ما حنن بسبيله اآلن    
مل ترِد ذلك ومل تفعله، وخباصـة أننـا هنـا إزاء       أدراك بأن تلك األم     

ملك وزوجته ومحاته ال ناسٍ من عرض الطريق؟ علـى كـل حـال              
فإىن معجب إعجابا شـديدا بكـالم األم وأجـده يـرن ىف مسعـى           
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رنني الذهب، ويهش قلىب إليـه هـشاش األرض العطـشى لوابـل            
  ! محىيـُالغيث ال

 لة بـروز الـسجع واجلنـاس ومـا        والواقع أن انشغاىل مبسأ   
إليه ىف كثري مـن خطـب اجلـاهليني سـببه افتقـادى لـذلك ىف             
نظرياا من خطَب الرسول واخللفـاء الراشـدين، اللـهم إال مـا             

فلماذا كان كثري مـن اخلُطَـب الـىت         . جاء عفْوا بني احلني واحلني    
وردتنا عن عصر ما قبل اإلسالم على هذا النحـو مـن االهتمـام              

لسجع واجلناس والتوازن خبالف مـا عليـه اخلُطَـب ىف صـدر             با
اإلسالم بوجه عام، فضال عـن أن الـسجع واحملـسنات البديعيـة             
فيها كانت، كما يفْهم من الرواية، أمرا ارجتاليـا؟ فهـل يـستطيع             
اخلطباء، وبالذات ىف ذلك العـصر قبـل أن يلتفـت العـرب إىل              

 مـن التركيبـة الذهنيـة       هذه التزاويق ويصبح احلرص عليها جزءا     
اإلبداعية عندهم، أن يرجتلوا كالما محـسنا بالبـديع علـى هـذا             
النحو الذى نراه ىف عدد من اخلطب اجلاهلية؟ هـذه هـى النقطـة              
الىت حتيك ىف صدرى بالنسبة لصحة نـصوص اخلطـب اجلاهليـة،            
أما ما سوى ذلك مـن مالحظـات فمـا أسـهل التعامـل معهـا        

ئج الىت يؤدى إليها املنطـق كمـا رأينـا فيمـا            واخلروج منها بالنتا  
أيكون املسلمون األوائـل قـد نفـروا مـن اجلـرى خلـف              . مر

السجع بسبب ارتباطه بالكهـان؟ أتـراهم كـانوا يلْقُـون بكـل             
ثقلهم وراء املضمون والوصول به إىل اإلقنـاع وحتويلـه إىل واقـع             
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ىف حـد ذاـا،     تطبيقى بدال من املتعة الفنية املتمثلة هنا ىف البـديع           
إذ كانوا بصدد تكوين دولة تـضم العـرب مجيعـا ألول مـرة ىف               
تارخيهم املعروف، مث بصدد صـراع ضـارٍ مـع القـوى العامليـة              
الكربى حوهلم، صراع حياة أو موت، فلم يكـن لـديهم الوقـت             
ــرى   ــة؟ أت ــسجع واحملــسنات البديعي ــام بال ــال لالهتم وال الب

    لون علـى موسـيقى الـسجع        اجلاهليني، وهم األميون، كانوا يعو
واجلناس والتوازن لتسهيل حفـظ النـصوص النثريـة كاخلطـب           

هذه هى النقطـة الـىت حتيـك    : واملنافرات؟ مرة أخرى أجدىن أقول  
ىف صدرى بالنسبة لصحة نـصوص اخلطـب اجلاهليـة، أمـا مـا              
سوى ذلك من مالحظات فما أسـهل التعامـل معهـا واخلـروج             

ومـع  .  املنطق كما رأينـا فيمـا مـر        منها بالنتائج الىت يؤدى إليها    
ذلك فها هو ذا اجلاحظ يقـرر أن العـرب ىف جاهليتـهم كـانوا               
يعتمدون السجع ىف بعض ضروب اخلطابـة كاملنـافرة واملفـاخرة،           
والترسل ىف بعضها اآلخر كمـا هـو احلـال ىف خطـب الـصلح               

مطبعـة جلنـة التـأليف      / البيـان والتبـيني   / اجلاحظ(واملعاهدات  
، وهـو مـا يـدل       )6/ 3، و 290 -289/ 1/ والنـشر والترمجة  

. على أنه ال جيد فيها شيئا مما حييك ىف صدرى جتـاه هـذه املـسألة               
وأحسب أن موقف اجلاحظ أحـرى بـالقبول مـن مـوقفى ألنـه         
كان أعرف باألدب العرىب قبل اإلسالم مـن واحـد مثلـى لقربـه        

اـا  من عصر اجلاهلية ومعرفته املوسـوعية بالثقافـة العربيـة وآد          
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كما هو معلوم للجميع، فوق أنـه كـان أديبـا كـبريا، وبالغيـا               
عجيبا، وناقـدا ذواقـة للكـالم، ودارسـا وحملـال للنـصوص             
واألساليب من الطراز األول، ومتكلمـا يـصعب أن بوجـد لـه             

  .نظري مسامت
هذا، وقد وردتنا عـن اجلـاهليني ضـروب مـن اخلطـب             

فمنــها : عةاملختلفــة املوضــوعات صــحيحة كانــت أو مــصنو
اخلطب الوعظية كخطَب قُـس بـن سـاعدة اإليـادى ىف سـوق             
عكاظ، وخطب الصلح بني املتخاصمني كخطبـة مرثَـد اخلـري ىف            

ومنـها خطـب    . اإلصالح بني سبيع بن احلارث وميثم بن مثـوب        
التعزية كتلك الىت عزت ا وفـود العـرب سـالمةَ ذا فـائش ىف               

 يومهـا امللبـب بـن عـوف         موت ابنه، وكان من بني املـتكلمني      
وجعادة بن أفلح، وكذلك خطبـة أكـثم بـن صـيفى ىف تعزيـة               

مث خطـب النكـاح كاخلُطْبـة الـىت       . عمرو بن هند ىف ابن أخيـه      
ألقاها أبو طالب ىف خطْبة خدجية حملمد ابـن أخيـه، وتلـك الـىت               

 ومنـها خطَـب املنـافرات    .قاهلا عامر بن الظَّرِب حني خطبت ابنته    
ىت تبودلت بني علقمة بـن عالثـة وعـامر بـن الطُّفَيـل              كتلك ال 
 ومنها خطب السفارات، كما هـو احلـال ىف جمموعـة            .العامريني

اخلطب الىت خطبها بعض رؤساء العـرب ىف حـضرة كـسرى ىف             
 ومنها خطب الكهان والكواهن الىت يتنبأون فيهـا بالغيـب           .إيوانه

خلطبـة  ومنها خطـب الوصـايا كتلـك ا       . حسبما كانوا يعتقدون  
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الىت ألقاها ذو اإلصبع العدواىنّ على ابنه، ونظريـا الـىت ألقاهـا             
قيس بن زهري على بىن النمر بن قاسط، وكـذلك اخلطبـة الرائعـة             

ابنتهـا أُم إيـاس     وصـت ـا     قد   احلارث    بنت أمامةيقال إن   الىت  
وكـان  . إخل... عند زفافها على احلارث بن عمـرو ملـك كنـدة          

بون ىف األسواق واـالس والقـصور امللكيـة وعنـد           العرب خيط 
كمـا كـانوا خيطبـون      . الكعبة وعلى نشزٍ من األرض وىف احلرب      

... وقوفًا، وعلى الرواحـل، أو مـسندين ظهـورهم إىل الكعبـة           
وكان من عادم ىف اخلطابة، كما أملعنا مـن قبـل، لُـبس             . وهكذا

ـ          ل الـشعوبيون   العمامة واإلمساك بالعصا، تلك العـادة الـىت عم
على التنقص منها واإلزراء على العـرب بـسببها، فتـصدى هلـم             
اجلاحظ مبينا فضل العصا ىف صفحات طويلة انثـال عليـه الكـالم          

وقد مر بنـا أثنـاء دراسـتنا        ". البيان والتبيني : "فيه انثياال ىف كتابه   
هلذا الفن عند اجلاهليني طائفـة مـن مـشاهري خطبـائهم، وهـذه       

سهيل بـن عمـرو وعتبـة بـن ربيعـة           : خرى منهم أمساء طائفة أ  
وقيس بن الشماس وسعد بن الربيع وهانئ بن قبيـصة وزهـري بـن         
جناب وربيعة بن حذَار ولبيد بن ربيعة وهرم بـن قطبـة الفـزارى              

ىوعمرو بن كلثوم التغلىب وحنظلة بن ضرار الضب.  
واآلن أترك القارئ مـع هـذه النـصوص اخلطابيـة الـىت             

فمنها خطبة مرثـد اخلـري الـىت سـلفت      :  العصر وصلتنا عن ذلك  
إن التخـبط وامتطـاء اهلَجـاج       : "اإلشارة إليها آنفا، وهذا نـصها     
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، واسـتحقاب اللَّجـاج، سـيقفكما       )أى العناد وركوب الـرأس    (
على شفَا هوة يف توردهـا بـوار األصـيلة، وانقطـاع الوسـيلة،              

العقْـد، وتـشتت    فتالفَيا أمركما قبل انتكاث العهـد، واحنـالل         
مـا يف فـسحة رافهـة،        وأنت ،)أى القرابـة  (األلفة، وتباين السهمة    

 فقـد عـرفتم أنبـاء       .واملودة مثْرِية، والبقْيا معرِضة   وقدمٍ واطدة،   
من كان قبلكم من العرب ممن عصى النـصيح، وخـالف الرشـيد،       
وأصغى إىل التقاطع، ورأيتم ما آلت إليه عواقـب سـوء سـعيهم،             

ـ         .وكيف كان صيور أمورهم    ي أ فتالفَوا القُرحـة قبـل تفـاقم الثَّ
 فإنـه   .واستفحال الداء، وإعـواز الـدواء     ) أى قبل انتشار الفساد   (

إذا سفكَت الـدماء، اسـتحكمت الـشحناء، وإذا اسـتحكمت           
  ".الشحناء، تقضبت عرى اإلبقاء، ومشل البالء

سـوق عكـاظ    ومنها خطبة قُس بن سـاعدة اإليـادى ىف          
يلفت أنظار السامعني إىل صروف الدهر وما ينبغـى أن يعتـرب بـه              

من عـاش مـات، ومـن مـات     : أيها الناس، امسعوا وعوا  : "العاقل
ليلٌ داجٍ، وـار سـاجٍ، ومسـاٌء ذات    . فات، وكل ما هو آت آت    

             سـاة، وأرضرـر، وجبـالٌ مخزت ـر، وحبـارهزت أبراجٍ، وجنوم
إن يف الـسماء لَخبـرا، وإن يف األرض         . ر مجـراة  مدحاة، وأـا  

ما بال الناس يـذهبون وال يرجعـون؟ أَرضـوا فأقـاموا أم             . لَعبرا
ترِكوا فناموا؟ يقِْسم قُس باهللا قَـسما ال إمث فيـه إن هللا دينـا هـو                 
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إنكـم لتـأتون مـن      . أَرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه       
  :روي أن قُسا أنشأ بعد ذلك يقولوي". األمر منكرا

ـيف الـــذاهبني األوليـ  ائرـــن من القرون لنا بص  
 ا مصادرــوت ليس هلـللم  وارداملـــا رأيت  مــ

 اغرمتضي األكابــر  واألص  اــومي حنوهــورأيت ق
 غابر اقني ـــي وال من الب  ـاضي إلــرجع املـال ي
 ائرـص القوم  لة حيث صار   اـــحمت أين ال ــأيقن

ومنها كذلك خطبة هاشم بن عبـد منـاف حيـث قريـشا             
كان هاشـم بـن عبـد منـاف         : "على إكرام حجاج البيت احلرام    

يقوم أول ار اليـوم األول مـن ذي احلجـة فيـسند ظهـره إىل                
يـا معـشر قـريش،      : الكعبة من تلقاء باا فيخطب قريشا فيقول      

سنها وجوهـا، وأعظمهـا أحالمــا،   أحــ: أنـتم سـادة العـرب   
يا معشر قـريش، أنـتم جـريان        . وأوسطها أنسابا، وأقرا أرحاما   

أكرمكم بواليته، وخصكم جبـواره دون بـين إمساعيـل،          : بيت اهللا 
فـأكرموا ضـيفه    . وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار مـن جـاره         

فـورب هـذه    . وزوار بيته، فإم يأتونكم شعثًا غُبرا من كل بلـد         
أال وإين خمـرج مـن      . لبنِية لو كان يل مال حيمل ذلك لكفيتكموه       ا

طيب مايل وحالله ما مل يقْطَع فيـه رحـم، ومل يؤخـذ بظلـم، ومل                
فمن شاء منكم أن يفعـل مثـل ذلـك          . يدخل فيه حرام، فواضعه   

فَعل، وأسألكم حبرمة هذا البيت أال يخرِج رجل مـنكم مـن مالـه             
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مل يؤخـذ ظلمـا، ومل      : ت اهللا ومعونتـهم إال طيبـا      لكرامة زوار بي  
قْطَع يف رحم، ومل ييغتبص."  

ومنها هذه الكلمة الىت نفَّر فيهـا نفَيـلُ بـن عبـد العـزى         
علـى حـرب    ) جد الرسـول  (عبد املطلب   ) جد عمر بن اخلطاب   (

تنافر عبد املطلب بـن هاشـم وحـرب بـن أميـة إىل              : "بن أمية 
لك احلبشة فأىب أن ينفِّر بينـهما فجعـال بينـهما نفَيـل           النجاشي م 

 يا أبا عمـرو، أتنـافر رجـالً   : ل حلرببن عبد العزى بن رياح، فقا     
هو أطول منك قامة، وأعظم منك هامة، وأَوسـم منـك وسـامة،             

أى أكثـر   (وأقلّ منك مالمة، وأكثر منك ولدا، وأَجـزل صـفَدا           
وإين ألقـول هـذا،     ). أقـوى لـسانا   (، وأطول منك مذْودا     )عطاًء

وإنك لبعيد الغضب، رفيع الـصوت يف العـرب، جلْـد املريـرة،             
إن : فغـضب حـرب وقـال     . جليل العشرية، ولكنك نافرت منفَّرا    
  ". من انتكاس الزمان أن جعلْت حكَما

ومنها وصية ذى اإلصبع العدواىنّ البنه عنـد إشـرافه علـى           
أباك قد فَنِى وهو حـى، وعـاش حـىت سـئم            يا بنى، إن    : "املوت

العيش، وإين موصيك مبا إن حفظته بلغت يف قومـك مـا بلغتـه،              
أَلن جانبك لقومك حيبوك، وتواضـع هلـم يرفعـوك،          : فاحفظ عىن 

وابسط هلم وجهك يطيعوك، وال تستأثر علـيهم بـشئ يـسودوك            
كبـارهم،   وأكرم صغارهم كما تكـرم       .)أى جيعلوك سيدا عليهم   (

 وامسـح مبالـك،     .يكرمك كبارهم، ويكرب على مودتك صـغارهم      
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واحمِ حرميك، وأعزز جارك، وأَعن مـن اسـتعان بـك، وأكـرم             
 ال يعـدوك،     النهضة يف الصريخ، فإن لـك أَجـالً        ضيفك، وأسرع 

  ".وصن وجهك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤددك
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كان عرب اجلاهلية ىف عمـومهم يعبـدون آهلـة متعـددة،            
وكانوا ال يتصورون أن يكون اإللـه واحـدا، وعنـدما جـاءهم             
الرسول الكرمي بالتوحيد لقى منهم التكـذيب والعنـت الـشديد،           

بـل  . وأخذ األمر منه زمنا طويال حىت اقتنعوا أخريا مبا جـاءهم بـه         
 ىف الدعوة مبكة ثالث عـشرة سـنة بـذل فيهـا             إنه، بعد أن أنفق   

كل جهد ممكن وغري ممكن وتعـب تعبـا بالغـا، مل يـؤمن بـه إال                 
القليلون مما اضطره هو ومن آمن معه من أهـل مكـة إىل اهلجـرة               

يثرب، وعندئذ تغري وجه املسرية الدعويـة، وانتـهى األمـر بـأن             ل
 بـداءة   وكـانوا ىف  . أسلمت اجلزيرة العربية كلها ال مكة فحـسب       

األمر يستغربون منه، عليه السالم، أن يهاجم األوثـان ويغـضبون           
لذلك أعنف الغضب، بل لقد فكر مـشركو مكـة ىف قتلـه أو ىف               
حبسه لوال أن نبهه اهللا سبحانه وأمره بتـرك موطنـه والـرتوح إىل              

وإِذْ : "بلد جديد يكون فيه مصري الدعوة اجلديـدة أكثـر توفيقـا            
    الَّـذ بِـك كُرمي           ـوكرِجخي أَو لُـوكقْتي أَو ـوكثْبِتيوا لكَفَـر ين

       رِينـاكالْم ـريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرمي30/ األنفـال "  (و .(
أَجعـلَ اآللهـةَ    : "ومما نزل من الوحى ىف هذا املوضوع قوله تعـاىل         

       ـابجٌء عيذَا لَـشا إِنَّ هداحا وإِلَه *و       أَن مهـنـُأل مالْم طَلَـقان
           ادـرٌء ييـذَا لَـشإِنَّ ه كُمـتهلَى آلوا عبِراصوا وش5/ ص" (ام- 

وسبب نزول هاتني اآليتني، على مـا ترويـه كتـب أسـباب             ). 6
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 أنه ملا أسلم عمر رضـي اهللا عنـه شـق ذلـك              الرتول والتفاسري، 
 شـيخنا وكبرينـا، وقـد       أنـت : على قريش فأَتوا أبا طالب وقالوا     

علمت ما فعل هؤالء السفهاء، وإنا جئنـاك لتقـضي بيننـا وبـني              
فاستحضر أبـو طالـب رسـولَ اهللا صـلى اهللا عليـه             . ابن أخيك 

هؤالء قومك يسألونك السواء، فال تمـلْ كـل امليـل    : وسلم وقال 
: مـاذا يـسألونين؟ فقـالوا   : فقال صلى اهللا عليـه وسـلم      . عليهم

، )أى اتركنا وال تتعـرض لنـا وال هلـا         (وارفض ذكْر آهلتنا    ارفضنا  
أرأيتم إن أعطيـتكم مـا سـألتم، أَمعطـي          : فقال. وندعك وإهلك 

أنتم كلمة واحدة متلكون ا العرب وتـدين لكـم ـا العجـم؟              
فقـاموا  . ال إلـه إال اهللا    : قولـوا : فقـال . نعـم، وعـشرا   : فقالوا
!". هةَ إِلَها واحـدا؟ إِنَّ هـذَا لَـشيٌء عجـاب          أَجعلَ اآلل : "وقالوا

وانطلق أشراف قريش من جملس أيب طالب بعـدما بكَّتـهم رسـول       
اصـربوا واثبتـوا    : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائلني بعضهم لـبعض        

إن هـذا األمـر لَـشيٌء    . على عبادة آهلتكم، فإن مكاملته ال تنفعكم  
 مرد له، أو إن هذا الذي يدعيـه مـن           من ريب الزمان يراد بنا فال     

التوحيد أو يقصده من الرئاسة والترفـع علـى العـرب والعجـم             
لشيٌء يريده كل أحـد، أو إن ديـنكم لـشيٌء يطْلَـب ليؤخـذ               

نـا عليهـا آباءنـا،    ما مسعنا بالذي يقوله يف امللة الـيت أدركْ        . منكم
 فـإن   أو يف ملة عيسى عليه الصالة والسالم اليت هي آخـر امللـل،            

وهنـاك خـرب    . ما هذا إال كذب اختلقـه حممـد       . النصارى يثلِّثون 
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آخر يبني لنـا مـدى متـسك الكفـار بأوثـام وكراهيتـهم أن               
وخالصـته، كمـا    . يسمعوا فيها شيئا خيالف اعتقـادام بـشأا       

ـ مخـسة ن  "، أن   "أسباب الـرتول  "جاء عند الواحدى ىف      عبـد  : رفَ
 بن املغرية ومكـرز بـن حفـص         اهللا بن أيب أمية املخزومي والوليد     

وعمرو بن عبد اهللا بن أيب قيس العامري والعاص بـن عـامر قـالوا      
ائْت بقرآن لـيس فيـه تـرك عبـادة          : للنيب صلى اهللا عليه وسلم    

وفـد  "وجاء أيضا ىف ذلـك الكتـاب ذاتـه أن           ". الالت والعزى 
ثقيف أَتوا رسولَ اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـسألوا شـططًا               

: متعنا بالالت سنةً، وحـرم وادينـا كمـا حرمـت مكـة           : واوقال
فأىب ذلك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          . شجرها وطريها ووحشها  

  ".وسلم
وقد تتالت اآليات الىت تنبههم إىل سخف هـذا اللـون مـن             
التفكري واالعتقاد، لكن تشبثهم مبـا ىف رؤوسـهم كـان عنيفـا،             

 لـدعوة التوحيـد ىف القـرآن الكـرمي          وهذا يفسر التكرار الكثري   
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حـرم ربكُـم علَـيكُم أَالَّ           : "واحلملة على الشرك  

ويعبدونَ مـن دون اللَّـه مـا        "،  )151/ األنعام" (تشرِكُوا بِه شيئًا  
ؤنا عنـد اللَّـه قُـلْ       ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شـفَعا       

              هانحـبضِ سـي اَألرال فو اتاومي الـسف لَمعا ال يبِم ئُونَ اللَّهبنأَت
واتخـذُوا مـن دون اللَّـه       "،  )18/ يونس" (وتعالَى عما يشرِكُونَ  
 دونِـه آلهـةً     واتخذُوا مـن  "،   )81/مرمي" (آلهةً ليكُونوا لَهم عزا   
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ال يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ وال يملكُـونَ َألنفُـِسهِم ضـرا وال             
، )3/ الفرقـان " (نفْعا وال يملكُونَ موتـا وال حيـاةً وال نـشورا          

"                ـبِنيم يرـذن ـهنم ـي لَكُـمإِن ـرا آخإِلَه اللَّه علُوا معجال تو "
وقد كانوا مـع ذلـك يؤمنـون بـأن اهللا           . إخل)... 51/الذاريات(

هو الذى خلق الـسماوات واألرض وسـخر الـشمس والقمـر            
ولَـئن سـأَلْتهم   : "ونزل من السماء ماء فأحيا به األرض بعد موـا       

           قُـولُنلَي ـرالْقَمو سمالـش رـخسو ضاَألرو اتاومالس لَقخ نم 
ولَـئن سـأَلْتهم مـن نـزلَ        "،  )61/العنكبوت" (اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ  

من السماِء ماًء فَأَحيا بِه اَألرض من بعد موتها لَيقُـولُن اللَّـه قُـلِ                
ولَـئن  "،  )63/ العنكبـوت "  (الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعقلُـونَ      

            زِيـزالْع ـنلَقَهخ قُـولُنلَي ضاَألرو اتاومالـس لَقخ نم مهأَلْتس
يملـ   ). 9/ الزخرف" (الْع إِنهـم كَـانوا إِذَا قيـلَ       "ومع ذلك فــ

ويقُولُـونَ أَئنـا لَتـارِكو آلهتنـا     * لَهم ال إِلَه إِال  اللَّه يـستكْبِرونَ     
 جرٍ ماعشل ـون35/ الـصافّات " (ن(  ،"       هـدحو اللَّـه ـرإِذَا ذُكو

             ـنم ينالَّـذ ـرإِذَا ذُكو ةرونَ بِاآلخنمؤال ي ينالَّذ قُلُوب تأَزماش
ــشرونَ بتسي ــم إِذَا ه ــه ــر" (دونِ ــانوا )45 -43/الزم ، إذ ك

ربـوم  يعتقدون أم شفعاؤهم عنده سبحانه وأم هـم الـذين يق          
ويعبدونَ من دون اللَّه مـا ال يـضرهم وال يـنفَعهم           : "إىل اهللا زلْفَى  

               لَـمعـا ال يبِم ئُـونَ اللَّـهبنقُلْ أَت اللَّه دنا عناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو
ـ     مـالَى ععتو هانحـبضِ سي اَألرال فو اتاومي السرِكُونَ فـشا ي "
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/ الزمـر " (ما نعبدهم إال ليقَربونا إِلَى اللَّـه زلْفَـى        "،  )18/ يونس(
3 .(  

وكان القرآن الكـرمي ينبـههم دائمـا أن أولئـك اآلهلـة             
ال ميلكون هلم شيئا من نفع أو ضـر، وأن الـشفاعة إمنـا             املزعومني

 تـرى إِذ  ولَـو : "هى هللا وحده، ليس لألوثـان منـها أى نـصيب      
الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْمالئكَةُ باسطُو أَيـديهِم أَخرِجـوا           
             لَـى اللَّـهقُولُـونَ عت متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمفُسأَن

 جِئْتمونـا فُـرادى   ولَقَـد * غَير الْحق وكُنتم عن َآياته تـستكْبِرونَ   
كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتركْتم ما خولْنـاكُم وراَء ظُهـورِكُم ومـا       
              كَاُء لَقَـدـرش ـيكُمف ـمهأَن مـتمعز ينالَّذ اَءكُمفَعش كُمعى مرن

        ت مـتـا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب قَطَّعـونَ تمع93/ األنعـام " (ز- 
94( ،" مهفَعــنال يو مهرــضــا ال يم اللَّــه وند ــنونَ مــدبعيو

               لَـمعـا ال يبِم ئُـونَ اللَّـهبنقُلْ أَت اللَّه دنا عناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو
" عمـا يـشرِكُونَ  في السماوات وال في اَألرضِ سـبحانه وتعـالَى    

واتخذُوا من دونِه آلهةً ال يخلُقُـونَ شـيئًا وهـم           "،  )18/ يونس(
يخلَقُونَ وال يملكُونَ َألنفُِسهِم ضرا وال نفْعـا وال يملكُـونَ موتـا             

يـبلس  ويوم تقُـوم الـساعةُ      "،  )3/ الفرقان" (وال حياةً وال نشورا   
ولَم يكُـن لَهـم مـن شـركَائهِم شـفَعاُء وكَـانوا             * الْمجرِمونَ

   رِينكَاف هِمكَائر13 -12/ الـروم (بِش(  ،"      وند ـنـذُوا مخأَمِ ات
قُـلْ  * اللَّه شفَعاَء قُلْ أَولَو كَانوا ال يملكُـونَ شـيئًا وال يعقلُـونَ              
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 الش لَّهل              ـهإِلَي ضِ ثُـماَألرو اتاومالـس لْـكم ـا لَـهيعمةُ جفَاع
  ).43/الزمر" (ترجعونَ

وكان من أوثام الـالت والعـزى ومنـاة، وقـد كـم             
القرآن على شركهم وعقليتهم املتخلفة الىت تـسول هلـم أن هـذه             

ـ    : "األوثان هى بنات اهللا    الْعو الـالت متأَيىأَفَرثَـةَ    *  زـاةَ الثَّالنمو
). 21 -19 /الــنجم" (أَلَكُــم الــذَّكَر ولَــه اُألنثَــى* اُألخـرى 

وتناول املفسرون الالَّت والعزى ومناة فقـالوا إن الـالت كانـت            
 يقـال تعبدها قـريش، وأوردوا مـا   )  بنخلة  : وقيل( لثقيف بالطائف   

ـ          دها الـسمن بالـسوِيق     من أا سميت باسم رجل كان يلُـت عن
  مه احلاجطْعوكانوا يعكفـون علـى قـربه فجعلـوه           ، بالطائف وي 

، وبعـثَ     أما العزى فكانت لغطفان، وهـي شـجرةُ سـمرة          .وثنا
رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليها بعد الفتح خالـد بـن الوليـد              
فقطعها، فخرجت منها، كما تقـول بعـض الروايـات، شـيطانة            

يا وياله، وهى واضعة يدها علـى رأسـها،         : شورة الشعر تصيح  من
فجعل يضرب بالسيف حـىت قتلـها، ورجـع فـأخرب رسـولَ اهللا       

العـزى، ولـن تعبـد       تلك: صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه السالم      
، وعـن ابـن    فصخرة كانـت لُهـذْيل وخزاعـة   :  مناة  وأما. أبدا

: وكأـا سـميت   .   لثقيـف    أـا كانـت     عباس رضي اهللا عنهما   
وجـاء  .  تـراق    ألنّ دماء النسائك كانت تمنى عنـدها، أي       " مناة"

األنصار كـانوا حيجـون ملنـاة،       "للواحدى أن   " أسباب الرتول "ىف  
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وكانت مناة حذْو قُديـد، وكـانوا يتحرجـون أن يطوفـوا بـني              
  ". الصفا واملروة

لـرتول اثـنني    وكانت هناك أوثان أخرى ذكرت أسـباب ا       
منها مها إساف ونائلة، اللذان تقول الروايـات إمـا كانـا علـى             

كـان علـى الـصفا      : "يقول الواحدى . الصفا واملروة على الترتيب   
إساف، وعلى املـروة صـنم علـى    : صنم على صورة رجل يقال له   

فـزعم أهـل الكتـاب أمـا زنيـا يف           . نائلة: صورة امرأة تدعى  
 تعـاىل حجـرين ووضـعهما علـى الـصفا           الكعبة فمسخهما اهللا  

فلما طالت املـدة عبِـدا مـن دون اهللا تعـاىل،          . واملروة ليعتبر ما  
وكـان  ". فكان أهل اجلاهلية إذا طافوا بينـهما مـسحوا الـوثَنين          

املشركون يقولون إنّ هـذه األصـنام هـى بنـات اهللا، وكـانوا              
اىل رغـم نفـورهم مـن    يعبدوا ويزعمون أا شفعاؤهم عند اهللا تع 

، إذ  "ألكُم الـذَّكر ولـه اُألنثـى؟       " : البنات ووأدهم هلن، فقيل هلم    
كانوا، كما قلنا، يكرهون خلْفَـة اإلنـاث، فـأراد اهللا أن يلْفتـهم            
إىل سخافة تفكريهم وحمق تصرفهم حني ينـسبون إليـه اإلنـاث            
 الالتى يكرهون بـل يقتلـون أحيانـا، مث خيتـصون أنفـسهم            

  ! بالذُّكْران
على أن هذه األصـنام ليـست هـى وحـدها بنـات اهللا              

وجعلُـوا للَّـه شـركَاَء      : "وشركاءه، بل هناك اجلن واملالئكة أيضا     
الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْـمٍ سـبحانه وتعـالَى             
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وقَـالُوا اتخـذَ الـرحمن ولَـدا        "،  )100/ األنعام" (عما يصفُونَ 
ال يـسبِقُونه بِـالْقَولِ وهـم بِـأَمرِه         * سبحانه بلْ عباد مكْرمـونَ    

يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهـم وال يـشفَعونَ إِال لمـنِ             * يعملُونَ
، )28 -26/األنبيـاء "  (نَارتضى وهـم مـن خـشيته مـشفقُو        

ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْمالئكَة أَهـؤالِء إِيـاكُم كَـانوا            "
قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بـلْ كَـانوا يعبـدونَ            * يعبدونَ

فَاسـتفْتهِم  "،  )41 -40/ سـبأ " (الْجِن أَكْثَرهم بِهِـم مؤمنـونَ     
أَم خلَقْنـا الْمالئكَـةَ إِناثًـا وهـم        * أَلربك الْبنات ولَهـم الْبنـونَ     

ولَـد اللَّـه وإِنهـم      * أَال إِنهم مـن إِفْكهِـم لَيقُولُـونَ       * شاهدونَ
* كُـم كَيـف تحكُمـونَ   ما لَ* أَصطَفَى الْبنات علَى الْبنِني * لَكَاذبونَ

فَـأْتوا بِكتـابِكُم إِنْ كُنـتم       * أَم لَكُم سلْطَانٌ مـبِني    * أَفَال تذَكَّرونَ 
نيقادص *        ـمهـةُ إِنالْجِن ـتملع لَقَدا وبسن ةالْجِن نيبو هنيلُوا بعجو

لُوا لَه مـن عبـاده      وجع"،  )158 -149/ الصافَّات" (لَمحضرون
      ـبِنيم انَ لَكَفُـورسًءا إِنَّ اِإلنزج *         ـاتنب لُـقخـا يمـذَ مخأَمِ ات

 نِنيبِالْب فَاكُمأَصو *        لـرل بـرـا ضبِم مهدأَح رشإِذَا بـثَالً ونِ ممح 
    يمكَظ وها ودوسم ههجظَلَّ و * شني نمـي        أَوف ـوهو ـةلْيي الْحأُ ف

وجعلُوا الْمالئكَةَ الَّـذين هـم عبـاد الـرحمنِ          * الْخصامِ غَير مبِنيٍ  
/ الزخـرف " (ويـسأَلُونَ  شـهادتهم  أَشهِدوا خلْقَهم سـتكْتب    إِناثًا
لَكُـم منـه نـذير      وال تجعلُوا مع اللَّه إِلَها آخر إِنـي         ،  )19 -15
بِني51/ الذاريات ("م(  ،"      َـوننالْب لَكُـمو اتنالْب لَه أَم) " الطـور /
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إِنَّ الَّذين ال يؤمنونَ بِاْآلخرة لَيـسمونَ الْمالئكَـةَ تـسميةَ           "،  )39
  ).27/ النجم" (اُألنثَى

لـيس اجلـن بـل      " األنعـام "وقيل إن املقـصود ىف آيـة         
قـائلني إـم بنـات اهللا،       عرب اجلاهليـة    هم  املالئكة، الذين عبد  
 حتقـريا   ،)أى الختفـائهم  (الجتنـام   " جِنـا : "وقد مساهم القرآن  

ـ     : وقيل. لشأم الـشياطني ألـم    " اجلـن "بـل املقـصود بــ
أطاعوهم كما يطاع اهللا تعـاىل، أو ألـم كـانوا يقولـون إن اهللا               

الشيطان خـالق الـشر وكـلّ مـا         خالق اخلري وكلّ ما هو نافع، و      
 ر ابن الكلـىب الـنص القـرآىن، إذ            . هو ضاروبقريبٍ من هذا فس

نزلـت هـذه اآليـة يف الزنادقـة،         : "قال حسبما نقل الواحـدى    
إن اهللا تعاىل وإبليس أخوان، واهللا خـالق النـاس والـدواب،        : قالوا

وقـد حـاول    ". وإبليس خـالق احليـات والـسباع والعقـارب        
، أن يـسوغ تـسمية      "الـصافات " تفسريه آليـات     الزخمشرى، ىف 

جنس املالئكة والـشياطني واحـد، وهـو        بقوله إن   " جِنا: "املالئكة
 وكـان شـرا كلـه    خبثَ من اجلن ومـرد   منولكن" جنس اجلن، 

فهو شيطان، ومن طَهر منهم ونـسك وكـان خـريا كلـه فهـو               
ـ       . ملَك سهم، وإمنـا ذكـرهم     فذَكَرهم يف هذا املوضع باسـم جن

  ". م ذا االسم وضعا منهم وتقصريا
أما أنا فأرى أن اجلن هنا إمنا هم اجلـن الـذين نعـرفهم ال                 

املالئكة، وليس هناك أى دليل علـى أن اجلـن ىف هـذه اآليـة أو                
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وإن ىف القـول  . ىف أى موضع آخر من القرآن ايد هـم املالئكـة          
فـاهيم يفـسد تفـسري القـرآن        بذلك لَخلْطًا بـني األلفـاظ وامل      

مث ملاذا حيقِّر القرآن املالئكـة، وهـم عبـاد مكْرمـون ال             . إفسادا
يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون وال يعرفـون معـىن              

 مـن سـورة     50االستكبار حسبما وصفهم اهللا سبحانه ىف اآليـة         
، وال ذنـب هلـم     "األنبيـاء " من سورة    27 -26واآليتني  " النحل"

ويـوم  : "ن العرب كانوا يشركوم باهللا؟ كما أن قولـه تعـاىل          ىف أ 
يحشرهم جميعا ثُـم يقُـولُ للْمالئكَـة أَهـؤالِء إِيـاكُم كَـانوا              

قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بـلْ كَـانوا يعبـدونَ            * يعبدونَ
هـو أكـرب دليـل      ) 41 -40/ سبأ" (م مؤمنونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِ  

على أن اجلن شىء، واملالئكة شىء آخر، فهـا هـم أوالء املالئكـة      
تنكر أن يكون املشركون قد عبدوهم، وتؤكـد ىف الوقـت ذاتـه             
أم إمنا كانوا يعبدون اجلن، مبا يعىن أن كال منـهما فريـق خمتلـف        

مث إن اجلـن    !   قـول  وليس بعـد قـول هللا     . متاما عن الفريق اآلخر   
مكلَّفون، أما املالئكة فهم ال يعصون اهللا ىف شىء، ممـا يـدل علـى            
أم غـري داخلـني ىف التكليـف، وإال لكـان منـهم املطيعـون               
والعصاة، فضال عن  أن اجلن خملوقون مـن نـار حـسبما صـرح                

: ومعـىن قولـه تعـاىل     . القرآن الكرمي، واملالئكة ليـسوا كـذلك      
أـم افْتـروا جبهـلٍ فـاحشٍ     "  وبنات بغري علـم    وخرقوا له بنني  "

عزيـر ابـن    : أن له سبحانه بنني وبنات، فقالـت اليهـود        زاعمني  
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املالئكـة  : املسيح ابن اهللا، وقالـت العـرب      : اهللا، وقالت النصارى  
كمـا جـاء علـى      " بنو مليح يعبدون املالئكـة    "وكان  . بنات اهللا 

إِنكُـم ومـا    : "ولـه تعـاىل   لسان ابن الزبعرى ىف سبب نـزول ق       
وكـان  ". تعبدونَ من دون اِهللا حصب جهـنم أَنـتم لَهـا وارِدونَ           

اجلن ىف نظرهم يعلمون الغيـب، وهلـذا حكـى القـرآن الكـرمي             
قصتهم مع سليمان عليه السالم وكيـف أـم ظلـوا يعملـون ىف           

نِدا ، إذ كـانوا يرونـه مـست       السخرة حتت إمرته حىت بعد أن مات      
بذقنه إىل العصا فيحسبون أنه ال يزال حيـا، إىل أن أكلـت النمـل           

فعندئذ، وعندئذ فقط، عرفـوا أنـه قـد         . العصا فخر عليه السالم   
ولو كانوا يعلمون الغيب مـا ظلـوا يعملـون ويقاسـون ىف        . مات

فَلَما قَضينا علَيه الْمـوت مـا دلَّهـم        : "تلك السخرة العذاب املهني   
ع         الْجِـن ـتنيبت ـرـا خفَلَم هأَتسنأْكُلُ مضِ تةُ اَألرابإِال د هتولَى م

/ سـبأ " (أَنْ لَو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا في الْعـذَابِ الْمهِـنيِ           
14.(  

ومل يكن مجهور العرب يؤمنون باآلخرة، فال بعـث عنـدهم            
دنيا، الىت إذا ما انتهت فقـد انتـهى كـل    وال حساب، وليس إال ال   

وكانوا يزعمون أن مـرور األيـام والليـايل         . شىء بالنسبة لإلنسان  
              ضلَـك املـوت وقَـبهو املؤثر يف هالك األنفـس، وينكـرون م

 وكانوا يضيفون كل حادثـة تحـدث إىل الـدهر    .األرواح بأمر اهللا  
 وكـانوا جيـادلون الـنىب        .والزمان، فالدهر يفْنِى وال يعيد من يفْنِيه      
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ىف ذلك جمادلة ال تنتهى، حمتجني بأنه مـن غـري املمكـن أن يعـود       
اإلنسان إىل احلياة كرة أخرى بعد أن يصبح عظامـا ورفَاتـا، وإال              
فأين آباؤهم األولون؟ وملاذا مل يرجعوا إىل احليـاة مـن قبـل؟ وإذا              
كانت هناك آخرة فلمـاذا ال تـأتى؟ وإن كثـرة اآليـات الـىت               
تتناول هذا املوضوع وتعـرض جـداهلم وسـخرهم مبـا كـانوا             
يسمعون من اآليات القرآنية الىت تتحـدث عـن البعـث لـدليل             

وقَـالُوا أَئـذَا كُنـا      : "على أن نكرام كان من القوة واحلدة مبكان       
أَو قُـلْ كُونـوا حجـارةً       * عظَاما ورفَاتا أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا     

أَو خلْقًا مما يكْبر في صدورِكُم فَـسيقُولُونَ مـن يعيـدنا            * حديدا
قُلِ الَّذي فَطَركُم أَولَ مرة فَسينغضونَ إِلَيـك رُءوسـهم ويقُولُـونَ            

، )51 -49/اإلسـراء " (متى هو قُـلْ عـسى أَنْ يكُـونَ قَرِيبـا          
، )66/ مـرمي " (ِإلنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخـرج حيـا        ويقُولُ ا "
"                ـنم ـاكُملَقْنـا خفَإِن ـثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اسا النهيا أَي

ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُـم مـن مـضغة مخلَّقَـة وغَيـرِ                 
لَّقَةخـ         م ـلٍ ماُء إِلَى أَجشا نامِ محي اَألرف رقنو لَكُم نيبنل   ى ثُـممس

 ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ومنكُم من يتـوفَّى ومـنكُم مـن            نخرِجكُم طفْالً 
              ـيلْـمٍ شع ـدعب ـنم لَـمعال يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر درى   يـرتئًا و

            ـنم ـتتبأَنو ـتبرو تزتاَء اها الْمهلَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضاَألر
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحـق وأَنـه يحيِـي الْمـوتى            * كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ  

    يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هأَنو *  ةَ آتاعأَنَّ الـسـةٌ ال وـا   ييهف ـبيأَنَّ  رو
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قَالُوا أَئذَا متنـا وكُنـا      "،  )7 -5/ احلج" (اللَّه يبعثُ من في الْقُبورِ    
لَقَد وعدنا نحـن وآباؤنـا هـذَا مـن          * ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ   

        ـنيلاَألو ريـاطـذَا إال أَسلُ إِنْ هـلْ  "،  )83 -82/ النمـل " (قَبب
/ الفرقـان " (كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَـذَّب بِالـساعة سـعريا    

وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا في اَألرضِ أَئنا لَفـي خلْـقٍ جديـد بـلْ              " ،)11
ن كَفَـروا   وقَـالَ الَّـذي   " ،)10/ السجدة" (هم بِلقَاِء ربهِم كَافرونَ   

               بـزعـبِ ال ييمِ الْغـالع كُمنيـأْتي لَتبرلَى وةُ قُلْ باعا السينأْتال ت
               ـنم رـغال أَصضِ وـي اَألرال فو اتاومي الـسف ةثْقَالُ ذَرم هنع

نـا وكُنـا    أَئـذَا مت  "،  )3/ سبأ" (ذَلك وال أَكْبر إِالَّ في كتابٍ مبِنيٍ      
/ الـصافات " (أَوَآباؤنـا اَألولُـونَ   * ترابا وعظَاما أَئنـا لَمبعوثُـونَ     

إِنْ هي إِال موتتنـا اُألولَـى ومـا         * إِنَّ هؤالِء لَيقُولُونَ  "،  )17 -16
 رِينشنبِم نحن *      نيقـادص مـتا إِنْ كُننائوا بِآب34 /الـدخان " (فَأْت- 

وقَالُوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيـا ومـا يهلكُنـا             "،  )36
وإِذَا تتلَـى   * إِال الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هـم إِال يظُنـونَ            

ائْتـوا بِآبائنـا إِنْ     علَيهِم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِال أَنْ قَـالُوا           
 نيقادص مت25 -24/ اجلاثية" (كُن(  ،"       ـكـا ذَلابرا تكُنا ونتذَا مأَئ

 يدعب عجونَ "،  )3/  ق" (راصرلَ الْخقُت *        ةـرـي غَمف ـمه ينالَّـذ
، )12 -10/ الـذاريات " (يسأَلُونَ أَيـانَ يـوم الـدينِ      * ساهونَ

"عنَّ            زـؤبنلَت ثُـم ـثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر ينالَّذ م
      ـِسريي لَى اللَّهع كذَلو ملْتما عـا   "،  )7/ التغـابن " (بِمنقُولُـونَ أَئي
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  ةرافي الْحونَ فوددرةً    * لَمـرخا نظَاما عذَا كُنإِذًا    قَـالُو * أَئ لْـكا ت
  ). 12 -10/ النازعات" (كَرةٌ خاسرةٌ

أن أيب بـن خلـف أتـى        "ومما روِى عن الكفار ىف هذا اال        
أتـرى  : النيب صلى اهللا عليه وسلم بعظمٍ بالٍ يفتتـه بيـده، وقـال            
نعـم،  : اهللا يحيِى هذا بعدما رم؟ فقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم             

ا روِى أن عتبة وشـيبة وأبـا سـفيان          كم". ويبعثك ويدخلك النار  
والنضر بن احلرث وأبا البخترِي والوليد بـن املغـرية وأبـا جهـل           
وعبد اهللا بن أيب أمية وأمية بن خلـف ورؤسـاء قـريش اجتمعـوا         

ابعثـوا إىل حممـد وكلمـوه       : على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض     
ـ  : فبعثوا إليـه  . وخاصموه حىت تعذَروا به    راف قومـك قـد     إن أش

فجاءهم سريعا وهـو يظـن أنـه بـدا يف           . اجتمعوا لك ليكلموك  
، وكان علـيهم حريـصا حيـب        )أى غريوا موقفهم منه   (أمره بداء   

يـا حممـد،    : رشدهم ويعز عليه تعنتهم، حىت جلس إليهم، فقـالوا        
 من العرب أَدخلَ علـى قومـه مـا أدخلـت     واهللا ال نعلَم رجالً   إنا  

 شتمت اآلباء وعبت الـدين وسـفَّهت األحـالم          لقد. على قومك 
وشتمت اآلهلة وفرقت اجلماعة، ومـا بقـي أمـر قبـيح إال وقـد          

 إن كنت إمنا جئت بـه لتطلـب بـه مـاالً       ف. جئته فيما بيننا وبينك   
، وإن كنـت إمنـا      ن به أكثرنـا مـاالً     جعلنا لك من أموالنا ما تكو     

 تريـد ملْكًـا    تطلب الشرف فينـا سـودناك علينـا، وإن كنـت          
ملَّكْناك علينا، وإن كان هذا الرئى الذي يأتيك تـراه قـد غلـب              
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بـذلنا أموالنـا يف     ) الرئـى : وكانوا يسمون التابع من اجلن    (عليك  
فقـال رسـول    . طلب الطب لك حىت نبرِئك منه أو نعـذَر فيـك          

مـا جئـتكم مبـا      . ما يب مـا تقولـون     : اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
 به لطلب أموالكم وال للشرف فـيكم وال امللـك علـيكم،             جئتكم

 وأنـزل علـي كتابـا،       كن اهللا عز وجل بعثين إلـيكم رسـوالً        ول
وأمرين أن أكـون لكـم بـشريا ونـذيرا فبلَّغـتكم رسـالة ريب               

فإن تقبلوا مين ما جئـتكم بـه فهـو حظكـم يف             . ونصحت لكم 
هللا حـىت حيكـم بـيين       الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أَصبِر ألمر ا       

يا حممد، فإن كنت غري قابل منا مـا عرضـنا فقـد             : قالوا. وبينكم
 وال  أحد أَضـيق بـالدا وال أقـلّ مـاالً         علمت أنه ليس من الناس      

سلْ لنا ربك الذي بعثك مبا بعثـك، فلْيـسير عنـا            . أشد عيشا منا  
ـ         تهذه اجلبال اليت ضيقَ    جرِ فيهـا    علينا ويبـسط لنـا بالدنـا وي

أارا كأار الشام والعراق، وأن يبعث لنا من مـضى مـن آبائنـا،             
وليكن ممن يبعث لنا منهم قُصي بن كـالب، فإنـه كـان شـيخا               

حق هو؟ فـإن صـنعت مـا سـألناك          : صدوقًا، فنسأهلم عما تقول   
 كمـا   مرتلتك عند اهللا، وأنـه بعثـك رسـوالً        صدقناك وعرفنا به    

شاهد ىف اخلرب أم حتدوه، ضمن مـا حتـدوه بـه،            ووجه ال ". تقول
أن يأتى هلم مبن مات من آبائهم، وعلى رأسهم جـده قُـصى بـن               
كالب، إذ كانوا، كما قلنا، يـرونَ اسـتحالة عـودة امليـت إىل              
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احلياة، أما من يقول بغري هذا فعليه أن يثْبِـت مـا يقـول ويعيـد                
  ! املوتى إىل الدنيا كرة أخرى

للواحـدى يفـسر سـبب      " أسـباب الـرتول   "ة خرب ىف    ومث
وأَقسموا بِاِهللا جهـد أَميـانِهِم ال يبعـثُ اُهللا          : "نزول قوله عز وجل   

 موتن يكان لرجل من املسلمني علـى رجـل مـن          "، وفيه أنه    "م
والـذي  : املشركني ديْن فأتاه يتقاضاه، فكـان فيمـا تكلَّـم بـه           

وإنك لتزعم إنـك لَتبعـث بعـد        : فقال املشرك . أرجوه بعد املوت  
فـأنزل اهللا تعـاىل هـذه       . املوت؟ فأقسم باهللا ال يبعث اهللا من ميوت       

وكانوا يتهكمون مبا يرتل بـه القـرآن ىف أوصـاف اجلنـة             ". اآلية
ملـا ذكـر اهللا تعـاىل       "والنار، كالذى يروى عن أىب جهل من أنـه          

ـ            هـل  : و جهـل  الزقُّوم خوف به هذا احلي من قـريش، فقـال أب
. ال: ؟ قـالوا ...تدرون ما هذا الزقوم الـذي خيـوفكم بـه حممـد       

. أما واهللا لئن أمكننـا منـها لنتزقَّمنهـا تزقُّمـا         ! الثَّرِيد بالزبد : قال
والشجرةَ املَلْعونةَ يف القُـرآن ونخـوفُهم       : "فأنزل اهللا تبارك وتعاىل   

ومن هـذا الـوادى أيـضا مـا         "...". بِريافَما يزيدهم إال طُغيانا كَ    
خبـاب بـن اَألرت كـان قَينـا،         "جاء ىف بعض الروايات من أن       

وكان يعمل للعاص بن وائـل الـسهمي، وكـان العـاص يـؤخر              
. ما عندي اليـوم مـا أَقْـضيك       : حقه، فأتاه يتقاضاه، فقال العاص    

ـ   : فقـال العـاص   . لست مبفارقك حىت تقضيين   : فقال اب، يـا خب
فقـال  . وإِنْ كنـت لَتحـِسن الطلـب      ! مالك؟ ما كنت هكـذا    
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ذاك أين كنت على دينك، فأما اليوم فأنـا علـى اإلسـالم             : خباب
أولستم تزعمون أن يف اجلنـة ذهبـا وفـضةً          : قال. مفارق لدينك 

فأَخرين حـىت أقـضيك يف اجلنـة،        : قال. بلى: وحريرا؟ قال خباب  
ما تقول حقا، إين ألفـضل فيهـا نـصيبا          فواهللا لئن كان    . استهزاًء
وكان هذا االستهزاء يتكرر كلما نزل شـىء مـن القـرآن            ". منك

ىف تعداد نِعم اجلنة، ومن ذلـك مـا ورد ىف الـنص التـاىل لـدى              
كان املشركون جيتمعون حول الـنيب صـلى اهللا عليـه           : "الواحدى

وسلم يستمعون كالمـه وال ينتفعـون بـه، بـل يكـذبون بـه               
لئن دخل هؤالء اجلنـة لَنـدخلَنها قبلـهم،         : ئون ويقولون ويستهز

: فـأنزل اهللا تعـاىل هـذه اآليـة        . ولَيكُونن لنا فيها أكثر مما هلـم      
  "...".كَالّ* أَيطْمع كُلُّ امرِئ منهم أَن يدخلَ جنةَ نعيمٍ"

: فإذا انتقلنا إىل العبادات اجلاهلية وجدنا مـثال قولـه تعـاىل           
إِن تستفْتحواْ فَقَد جآَءكُم الْفَتح وإِن تنتهواْ فَهـو خيـر لّكُـم وإِن     "

               أَنّ اللّـهو تكَثُـر لَـوئًا وـيش كُمئَتف كُمنع نِيغلَن تو دعواْ نودعت
 نِنيمؤالْم عم كـانوا يتجهـون بالـدعاء         .)19/ األنفال" (مأى أ 

سلف القول إم كانوا يؤمنـون بوجـوده سـبحانه، وإن           هللا، وقد   
عز على عقـوهلم املغلقـة أن تفهـم أن اهللا بطبيعتـه ال ميكـن أن               

ومعـىن  . يكون إال إهلا واحدا، بل كانوا يشركون به آهلـة أخـرى           
وقـد  . االستفتاح هو الدعاء إىل اهللا أن يظهر هلم احلق من الباطـل           

 كـان : "سري الطـربى فقيـل    وردت أكثر من رواية ىف ذلك ىف تف       
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الـمشركون حني خرجوا إلـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم            
أخـذوا بأسـتار الكعبـة واستنـصروا     ) أى ىف غزوة بدر (من مكة   
اللهم انـصر أَعـز الــجندين، وأكـرم الفئتــني،           : اهللا وقالوا 

إنْ تـستفْتـحوا فَقَـد جـاَءكُم       : "فقال اهللا . وخري القبـيـلتـني 
نصرت ما قلتــم، وهـو مــحمد صـلى اهللا           : يقول". تـحالفَ

اللـهم، أينـا    : استفتـح أبو جهـل فقـال     : "، وقيل "عليه وسلم 
كان أَفْجر لك اللـهم وأَقْطَـع للـرحم         ) يعنـي مـحمدا ونفسه  (

  هنكْـه  (فأَحلقـال اهللا  . الــيوم ) أى أَه :     وا فَقَـدـحفْتتـسإنْ ت
 الفَت جاَءكُمكمـا نقـرأ ىف ذات الـسورة قولـه سـبحانه       ". ـح :

وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق من عنـدك فَـأَمطر علَينـا               "
وما كَـانَ اللَّـه ليعـذِّبهم       * حجارةً من السماِء أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ      

/ األنفـال " (انَ اللَّه معـذِّبهم وهـم يـستغفرونَ       وأَنت فيهِم وما كَ   
قال رجـل مـن بنــي       : " وقد جاء ىف تفسري الطربى     .)33 -32

اللّهـم إنْ كـانَ هـذَا هـو         : "النضر بن كلْدة  : عبد الدار يقال له   
الـحق من عندك فَأمطر علَـينا حجـارةً مـن الـسماِء أوِ ائْتنـا              

وقالُوا ربنا عجـلْ لَنـا قطّنـا قَبـلَ          : "فقال اهللا ". عذَابٍ ألـيـمٍ بِ
ولَقَـد جِئْتــمونا فـرادى كمـا        : "، وقـال  "يومِ الـحـسابِ  

  ةرلَ مأو ـلَقْناكُمـعٍ       : "، وقـال  "خاقـذَابٍ ولٌ بِعسـأَلَ سـائ *
رِينمـن   لقد نزل فـيه بضع عـشرة آيـة       : قال عطاء ...". للْكاف 
أما ىف تفسري اآلية الثانية فقد أورد فيهـا، ضـمن مـا             ". كتاب اهللا 
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وما كان اهللا لـيعذّب هـؤالء الـمـشركني        : أورد، قول من قال   
حتــى أُخرِجـك    , من قريش بـمكة وأنت فـيهم يا مــحمد       

من بـينهم، وما كـانَ اللّـه معـذّبهم وهـؤالء الـمـشركون             
ـ        : يقولون به ذلـك مـن معانــي       يـا رب غفرانـك، ومـا أش

) أى(وما هلُـم أالّ يعـذّبهم اللّـه؟        : وقوله... االستغفـار بـالقول 
أى أم، رغم شـركهم، كـانوا يـدعون اهللا مبـا            ". فـي اآلخرة 

كمـا أـم،    ! يريدون على غباء فيهم وعناد وانغالق ذهن وقلـب        
  ! رغم شركهم، كانوا يستغفرون اهللا كما جاء ىف بعض األقوال

ومـا  : " عبادام كذلك مـا ورد ىف قـول رب العـزة           ومن
كَانَ صالتهم عند الْبيت إِال مكَاًء وتصديةً فَـذُوقُوا الْعـذَاب بِمـا             

، وتفـسريه مـا ورد عنـد شـيخ          )35/ األنفال" (كُنتم تكْفُرونَ   
كانـت قـريش يطوفـون بـالبــيت وهـم عـراة          : "املفسرين

قُلْ من حرم زِينـةَ اللّـه التــي         : "فأنزل اهللا يصفرون ويصفقون،   
هـــاد ــرج لعب روا بـالثـــياب"أخــأُم ــريش ... ، ف ــت ق كان

يعارضـون النبـــي صــلى اهللا عليـه وســلم فـــي الطــواف   
كـانوا ينفخـون فــي      ... يستهزئون به، يصفرون به ويصفقون    

كما أن ىف القرآن آية تنهى عـن الـسجود للـشمس أو             ". أيديهم
ومـن  : "القمر، مما يدل على أن هناك من كـانوا يـسجدون هلمـا       

آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمـر ال تـسجدوا للـشمسِ وال            
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" للْقَمرِ واسجدوا للَّـه الَّـذي خلَقَهـن إِنْ كُنـتم إِيـاه تعبـدونَ           
)لَت37/  فُص.(  

ارئ قد تنبه ملـا جـاء ىف كـالم الطـربى مـن أن           ولعل الق 
املشركني كانوا يطوفون بالبيت احلرام عـراة، وإن كنـت أتـصور            

وىف . أن يكون بعضهم فقط هم الـذين يفعلـون ذلـك ال كلـهم             
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنـا علَـيكُم لباسـا يـوارِي            : "تفسري قوله تعاىل  

 بلا ورِيشو كُمآتوس     اللَّـه ـاتَآي ـنم ـكذَل ريخ كى ذَلقْوالت اس
يا بنِي آدم ال يفْتنـنكُم الـشيطَانُ كَمـا أَخـرج            * لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

             ـها إِنهِمآتـوـا سمهرِييا لمـهاسبا لمهنع زِعني ةنالْج نم كُميوأَب
 وه اكُمرـاَء          ييلأَو نياطيـا الـشلْنعا جإِن مهنورثُ ال تيح نم قَبِيلُهو 

وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجـدنا علَيهـا آباَءنـا          * للَّذين ال يؤمنونَ  
لُـونَ علَـى اللَّـه      واللَّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه ال يأْمر بِالْفَحشاِء أَتقُو         

قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجـوهكُم عنـد كُـلِّ           * ما ال تعلَمونَ  
جِدسونَ         مـودعت أَكُمـدا بكَم ينالد لَه نيصلخم وهعادفَرِيقًـا   *و

وا الـشياطني أَوليـاَء     هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضاللَةُ إِنهم اتخـذُ       
يـا بنِـي آدم خـذُوا       * من دون اللَّه ويحسبونَ أَنهـم مهتـدونَ       

زِينتكُم عند كُلِّ مـسجِد وكُلُـوا واشـربوا وال تـسرِفُوا إِنـه ال               
 نيرِفسالْم بحـي          * يالَّت ـةَ اللَّـهزِين مرح نقُلْ م    هـادبعل جـرأَخ

والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّـذين آمنـوا فـي الْحيـاة الـدنيا               
" خالصةً يوم الْقيامـة كَـذَلك نفَـصلُ اَآليـات لقَـومٍ يعلَمـونَ             
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يقول الطربى ما زبدته أنـه، جـلّ ثنـاؤه،          ) 32 -36/ األعراف(
ة من العرب الذين كـانوا يتعـرون أن لبـاس التقـوى             يبني للجهل 
وقد ابتدأ سبحانه اخلـرب عـن إنزالـه اللبـاس الـذي             . هو احلياء 

يواري سـوآتنا والريـاش توبيخـا للمـشركني الـذين كـانوا             
يتجردون يف حـال طـوافهم بالبيـت، ويـأمرهم بأخـذ ثيـام              

ـ          اع طاعتـه، إذ كـانوا   واالستتار ا يف كلّ حال مع اإلميان به واتب
نطـوف كمـا ولـدتنا      : "يطوفون بالبيت عراةً متحججني بقـوهلم     

  :، فتضع املرأة على قُبلها النِّسعة أو الشيء فتقول"أمهاتنا
  لّهـدا منه فَال أُحـ فَما ب   اليوم يبدو بعضه أو كُلّه

فكـان   عليـه، فعذلوا على ما أَتوا من قَبيح فعلهم وعوتبـوا          
وجدنا على مثل ما نفعل آباءنـا، فـنحن نفعـل مثلمـا             : جوام

كانوا يفعلون، ونقتدي بهديهم ونسنت بـسنتهم، واهللا أمرنـا بـه،            
فيقول اهللا جلّ ذكره لنبيـه حممـد صـلى اهللا           . فنحن نتبع أمره فيه   

قل يا حممـد هلـم إن اهللا ال يـأمر بالفحـشاء، أى ال               : عليه وسلم 
أتقولون، أيها النـاس، علـى      . بقبائح األفعال ومساويها  يأمر خلقه   

اهللا ما ال تعلمون؟ أتروون على اهللا أنه أمـركم بـالتعري والتجـرد         
من الثياب واللباس للطـواف، وأنـتم ال تعلمـون أنـه أمـركم              

الرجـال بالنـهار، والنـساء      : بذلك؟ لقد كانوا يطوفـون عـراة      
وكانـت العـرب     .اللبـاس : نـة بالليل، فأمرهم اهللا بالزينة، والزي    
  .قريش وأحالفهم: تطوف بالبيت عراةً إال احلُمس
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وكانت قريش ومن ولَدتـه قـريش، وهـم الـذين كـانوا             
ـــية ـــي الـجاهل ــسمون ف س: "يمـــح ــون"ال ال : ، يقول

فكـانوا ال يـشهدون موقــف النـاس        . نـخرج من الــحرم   
 واإلفاضـة مـن     بعرفة معهـم، فـأمرهم اهللا بــالوقوف معهـم         

عرفـات، وهي التـي كان يفـيض منـها سـائر النـاس غـري              
كانت قريش ومن كان علــى دينـها،        : وعن عائشة . الـحمس

نــحن  : وهم الـحمس، يقــفون بـالــمزدلفة ويقولـون       
مث جعلوا لـمن ولـدوا مـن العـرب مـن ساكنــي             . قَطني اهللا 

      حم إياهم، فـيلّ مثل الذي هلم بوالدلّ هلم مـا حيـلّ هلـم،    الـح
وكانت كنانـة وخزاعـة قـد       . ويحرم علـيهم ما يحرم علـيهم    

دخـلوا معهم فـي ذلك، مث ابتدعوا فـي ذلـك أمـورا لــم             
ال ينبغي للــحمس أن يـأْقطوا اَألقـط، وال          : تكن، حتـى قالوا  

يسألوا السمن وهم حرم، وال يدخـلوا بــيتا مـن شـعر، وال             
. لوا إن استظلوا إال فـي بـيوت اجللـد طَـوال إحـرامهم           يستظ

ال ينبغـي ألهـل الــحلّ أن يـأكلوا        : مث غالَوا فـي ذلك فقالوا    
من طعامٍ جاءوا به معهم من الـحلّ فــي الــحرم إذا جـاءوا              
ــدموا أول  ـــيت إذا قَ ــوا بـالب ــارا، وال يطوف مــا أو ع اججح

فـإن لــم جيـدوا منـها     طوافهم إال فـي ثـياب الــحمس،      
فحملُـوا العـرب علــى ذلـك،        . شيئا طافوا بـالبـيت عراة   

وكان من سـواهم يقــفون بعرفـة، فـأمرهم اهللا بــالوقوف             
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ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَـاض النـاس واسـتغفروا اللَّـه إِنَّ             : "معهم
ــيمحر غَفُــور فـــي وكــان القــوم ). 199/ البقــرة" (اللَّــه

جاهلـيتهم، بعد فراغهم من حجهـم ومناسـكهم، جيتــمعون           
فـيتفـاخرون بـمآثر آبـائهم، فكـانوا يـذكرون آبــاءهم         

كـان أبــي يطعـم الطعـام،        : فـيقول بعضهم : فـي الـحج 
كـان أبــي يـضرب بـالـسيف، ويقـول          : ويقول بعـضهم  

فـأمرهم اهللا فــي     . كان أبـي جز نواصي بنـي فـالن      : بعضهم
 يكون ذكرهم بـالثناء والـشكر والتعظيــم لـرم          اإلسالم أن 

فَـإِذَا قَـضيتم مناسـكَكُم    : "دون غريه، فرتل قولـه عـز وجـل       
  ).200/ البقرة" (فَاذْكُروا اللَّه كَذكْرِكُم آباَءكُم أَو أَشد ذكْرا

           ـلّ أحـدهم حبـجوكان األنصار فـي الـجاهلـية إذا أَه 
 دارا مـن بــاا إال أن يتـسور حائطـا،            أو عمرة ال يدخــل    
ولَـيس الْبِـر    : "فأنزل اهللا تعالـى ذكـره    . وأسلـموا وهم كذلك  

              ـوتيـوا الْبأْتقَـى ونِ اتم الْبِر نلَكا وورِهظُه نم وتيوا الْبأْتبِأَنْ ت
، وـاهم   )189/ البقـرة (من أَبوابِها واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحـونَ        

. عن صنـيعهم ذاك، وأمرهم أن يـأتوا البــيوت مـن أبواـا            
فلـما حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجـة الـوداع أقبـل              

فلــما بلـغ    . يـمشي ومعه رجل من أولئك، وهـو مـسلـم        
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـاب البــيت احتـبس الرجـلُ            

.  إنــي أَحمـس  ،يـا رسـول اهللا  : خـلفه وأىب أن يدخـل قائال  
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ـُحرِم، وكان أولئك الذين يفعلـون ذلـك يـسمون            : يقصد أنه م
ـ  : " صلى اهللا عليه وسـلم فقال رسول اهللا ". الـحمس" ضا وأنـا أي

  سمــلْ  )أى أنـه عليـه الـسالم مـن قـريش          (أَحخفـاد ،" ،
  . فدخـل الرجل

ــوكــان ىف تعــامالت أهــل الـجاهلـــية بغوطاعــةٌي  
للشيطان، فكان الـحي مـثال إذا كـان فــيهم عـدة ومنعـة،        

، "ال نقْتـل بـه إال حـرا       : "فقَتل عبد قومٍ آخرين عبدا هلم، قـالوا       
تعززا لفضلهم علـى غريهم فـي أنفـسهم، وإذا قتلـت امـرأةُ            

فـأنزل اهللا   . ال نقْتـل ـا إال رجـالً       : ، قالوا قومٍ آخرين امرأةً هلم   
ة خيربهم أن العبد بـالعبد واألنثـى بــاألنثى، فنـهاهم           هذه اآلي 

يا أَيها الَّذين آمنـوا كُتـب علَـيكُم الْقـصاص فـي             : "عن البغي 
              لَـه ـيفع ـنثَى فَمثَى بِاُأل ناُألنو دببِالْع دبالْعو ربِالْح رلَى الْحالْقَت

    ـاعبٌء فَاتيش يهأَخ نم          ـكذَل انـسبِإِح ـهاٌء إِلَيأَدو وفرعبِـالْم 
              ـذَابع فَلَـه ـكذَل ـدعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر نم يففخت

يم178/ البقرة" (أَل.(  
وكان اليتامى يظْلَمـون وال يرحمـون وتؤكَـل حقـوقهم،           

ـ  : "وقد نزلت فيهم آيات متعددة     * ذي يكَـذِّب بِالـدينِ  أَرأَيـت الَّ
    ـيمتالْي عدي يالَّذ كني        * فَذَلكـسـامِ الْملَـى طَعع ـضحال يو"ِ 

فَـك  * وما أَدراك ما الْعقَبـةُ    * فَال اقْتحم الْعقَبةَ  "،  )3 -1/املاعون(
ةقَبر *     ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع قْ   * أَوـا ذَا ميمتي ـةبا   * رينكـسم أَو
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 ةبرت16 -11/ البلد" (ذَا م(  ،"        كُمـوهجلُّـوا ووأَنْ ت الْبِـر سلَـي
قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّـه والْيـومِ اآلخـرِ             

علَـى حبـه ذَوِي الْقُربـى    والْمالئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ    
وأَقَـام   والْيتامى والْمساكني وابن السبِيلِ والسائلني وفـي الرقَـابِ        

           ابِرِينالـصوا وـداهإِذَا ع مهـدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزَآتالةَ والص
سِ أُولَئك الَّـذين صـدقُوا وأُولَئـك        في الْبأْساِء والضراِء وحني الْبأْ    

وال * كَالَّ بـل ال تكْرِمـونَ الْيتـيم       "،  )177/ البقرة" (هم الْمتقُونَ 
*  لَمـا  أَكْـالً وتـأْكُلُونَ التـراثَ     * تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكنيِ   

وال تقْربوا مـالَ الْيتـيمِ      "،  )20/ الفجر" (وتحبونَ الْمالَ حبا جما   
           هـدلُـغَ أَشبـى يتح نـسأَح ـيي ه152/ األنعـام " (إالَّ بِالَّت ،

وآتوا الْيتـامى أَمـوالَهم وال تتبـدلُوا الْخبِيـثَ          "،  )34/ واإلسراء
        هإِن كُمالوإِلَى أَم مالَهوأْكُلُوا أَمال تبِ وا     بِالطَّيـا كَـبِريوبكَـانَ ح *

               ـنم لَكُـم ـا طَـابوا محكى فَانامتي الْيقِْسطُوا فأَالَّ ت مفْتإِنْ خو
النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أالَّ تعـدلُوا فَواحـدةً أَو مـا              

آتـوا النـساَء صـدقَاتهِن      و* ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَالَّ تعولُوا     
وال * نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيٍء منه نفْسا فَكُلُـوه هنِيئًـا مرِيئًـا             

تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قيامـا وارزقُـوهم فيهـا      
وابتلُـوا الْيتـامى حتـى إِذَا       *  معروفًـا  واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَوال   

بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَـادفَعوا إِلَـيهِم أَمـوالَهم وال             
ومـن كَـانَ غَنِيـا فَلْيـستعفف         تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ يكْبروا    
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  ريكَانَ فَق نمو  وفرعأْكُلْ بِالْما فَلْي         مالَهـوأَم هِمإِلَـي مـتفَعفَـإِذَا د
إِنَّ "،  )6 -2/ النـساء " (فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَـى بِاللَّـه حـِسيبا       

الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فـي بطُـونِهِم نـارا             
ويستفْتونك فـي النـساِء قُـلِ       "،  )10/ النساء" (ونَ سعريا وسيصلَ

اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ فـي يتـامى النـساِء              
               نـوهحكنـونَ أَنْ تغَبرتو ـنلَه ـبـا كُتم نهـونتؤي ال تالالَّت

عضتسالْمـا            ومو طـسى بِالْقـامتلْيـوا لقُومأَنْ تو انالْوِلْد نم نيف
  ).127/ النساء" (تفْعلُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما

" النـساء "وبالنسبة لآليات املار ذكرهـا ىف صـدر سـورة           
 إـا ىف أوصـياء األيتـام،      " احملـرر الـوجيز   "يقول ابن عطية ىف     

واملراد ما كان بعضهم يفعله من تبديل الشاة الـسمينة مـن مـال              
اليتيم باهلزيلة من ماله، والدرهم الطيب بـالزائف مـن مالـه، وإن             

واآليـة نـص    . أولئك اليتامى كانوا ممنوعني من املرياث وحمجورين      
يف النهي عن قصد مال اليتـيم باألكـل والتمـول علـى مجيـع               

نزلـت يف أوليـاء اليتـامى       : هللا عنها وقالت عائشة رضي ا   . وجوهه
الذين يعجبهم مجـال وليـام فرييـدون أن يبخـسوهن يف املهـر        

يف ) أى اعـدلوا  (أَقْـِسطوا   : ملكان واليتهم علـيهن، فقيـل هلـم       
 فمن خاف أال يقْـِسط فلْيتـزوج مـا طـاب لـه مـن                .مهورهن

أى يـدافعن عنــها  (األجنبيـات اللـوايت يكايـسن يف حقـوقهن     
اجلـواهر  : "ويقول الثعالىب، ىف تفـسريه املـسمى      ). اويناضلن دو 
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 مـن سـورة     127، إن النهي ىف اآليـة       "احلسان ىف تفسري القرآن   
ـ " النساء" ما كانت العرب تفعله مـن ضـم اليتيمـة          "خاص بــ

اجلميلة بدون ما تستحقه من املهر ومـن عـضل الدميمـة الغنيـة              
املنـهى عنـه ىف     " اثأكـل التـر   "وىف  ". حىت متوت فريثها العاضل   

يقول إم كـانوا ال يورثـون النـساء وال صـغار            " الفجر"سورة  
وقـد  . األوالد، إمنا كان يأخذ املالَ مـن يقاتـل وحيمـي احلَـوزة            

أورد ابن عطية حديثًا للنىب صلى اهللا عليه وسـلم عمـا رآه ليلـة               
رأيت أقواما هلم مشافر كمـشافر اإلبـل، وقـد          : "اإلسراء جاء فيه  

وكِّلَ م من يأخذ مبشافرهم مث يجعـل يف أفـواههم صـخرا مـن         
هـم  : يا جربيل، مـن هـؤالء؟ قـال   : قلت. نار خترج من أسافلهم   

   وأورد الزخمـشرى مـا روِي      ."الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمـا     
والـدخان خيـرج مـن      ،  أنهُ يبعث آكلُ مال اليتيم يوم القيامة       " من  

فيعرف الناس أنـه كـان يأكـل        نفه وأذنيه وعينيه،  قربه ومن فيه وأ   
    ". مال اليتيم يف الدنيا

 وكان ثَم ظلم شنيع يقع علـى الـصغار ىف ذلـك اتمـع              
الوثىن، وهو ما كانت متارسه بعـض القبائـل مـن وأد البنـات،              
تلك العادة الوحشية الىت ندد ـا القـرآن مـرارا وـى عنـها               

وكَـذَلك زيـن لكَـثريٍ مـن     : "مـا وشدد ىف النهى تـشديدا عظي  
      هِملَـيوا علْبِـسيلو موهدـريل مهكَاؤـرش مهالدلَ أَوقَت نيرِكشالْم

/ األنعـام " (دينهم ولَو شاَء اللَّه ما فَعلُوه فَـذَرهم ومـا يفْتـرونَ            



 314

137(  ،"    إِم نم كُملُوا أَوالدقْتال تو      مـاهإِيو قُكُمزـرن ـنحالقٍ ن "
وال تقْتلُـوا أَوالدكُـم خـشيةَ إِمـالقٍ نحـن           "،  )151/ األنعام(

، )31/ اإلسـراء " (نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَـانَ خطْئًـا كَـبِريا         
"         دوـسم ـههجثَى ظَـلَّ وبِاُألن مهدأَح رشإِذَا بو    ـيمكَظ ـوها و *

                أَم ـونلَـى هع ـِسكُهمأَي بِـه رشا بوِء مس نمِ مالْقَو نى ماروتي
، )59 -58/ النحـل " (يدسه في الترابِ أَال ساَء مـا يحكُمـونَ        

"       نِنيبِـالْب فَاكُمأَصو اتنب لُقخا يمذَ مخأَمِ ات *    رـشإِذَا بو  مهـدأَح
أَومـن  *  ظَلَّ وجهه مسودا وهـو كَظـيم       بِما ضرب للرحمنِ مثَالً   

  -16/ الزخـرف  (ٍ"ينشأُ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَيـر مـبِني         
وىف هذه العادة املتوحـشة يقـول البغـوى، عنـد تفـسري             ). 18

مـضر وخزاعـةَ    " إن   ،"النحـل "مـن سـورة      59 -58اآليات  
وتميما كانوا يدفنون البنات أحيـاء خوفـا مـن الفقـر علـيهن               

وكان الرجل مـن العـرب إذا ولـدت         . وطَمعِ غري اَألكْفَاء فيهن   
له بنت وأراد أن يستحييها ألبـسها جبـةً مـن صـوف أو شـعر              
وتركها ترعى له اإلبـل والغـنم يف الباديـة، وإذا أراد أن يقتلـها               

زينيهـا حـىت أذهـب      : "ركها حىت إذا صارت سداسيةً قال ألمها      ت
فـإذا بلـغ ـا    . ، وقد حفر هلا بئـرا يف الـصحراء   "ا إىل أمحائها  
، فيـدفعها مـن خلفهـا يف        "انظري إىل هذه البئـر    : "البئر قال هلا  

. البئر مث يهيل على رأسها التراب حـىت يـستوي البئـر بـاألرض             
علـى هـون أم يدسـه يف        أميـسكه   : "فذلك قولـه عـز وجـل      
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إذا ) بل جـده ىف الواقـع     (وكان صعصعة عم الفرزدق     ". التراب؟
. ، يحيِيهـا بـذلك    من ذلك وجه إىل والد البنت إبـالً       أحس بشيء   

  :فقال الفرزدق يفتخر به
  " ت فأحيا الوئيد فلم توأَد    وعمي الذي منع الوائدا
: يطالعنـا قولـه تعـاىل     " النساء"رة  وىف اآلية السابعة من سو    

"           يبـصاِء نـسلنلـونَ وباَألقْرو اندالالْو كرا تمم يبصالِ نجلرل
مما ترك الْوالدان واَألقْربـونَ ممـا قَـلَّ منـه أَو كَثُـر نـصيبا                

ث ، وسبب نزوهلا أن مـن العـرب مـن مل يكـن يـور              "مفْروضا
ال يــورث إال مــن طــاعن بــالرمح وقاتــلَ : "النــساء ويقــول

ومن ذلك أن أم كحلـة مـات عنـها          . ، فرتلت هذه اآلية   "بالسيف
زوجها أَوس بن سويد وترك هلا بنتـا، فـذهب عـم بنيهـا إىل أالّ                

   ـمهـي،  : "ترث، فذهبت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقـال الع
 ويكْـسب عليهـا وال       وال حتمـل كَـال     سول اهللا، ال تقاتـل    يا ر 

وال يقف ظلم النساء لدى عـرب اجلاهليـة عنـد هـذا         ". تكِْسب
احلد، فقد ذكرت اآليات التالية من نفس الـسورة ألوانـا أخـرى             

يـا أَيهـا    : "من الغنب الذى كُن يتعرضن له على أيـدى الرجـال          
وا النـساَء كَرهـا وال تعـضلُوهن        الَّذين آمنوا ال يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُ      

 ــةنيبم ةــشبِفَاح نيــأْتإِالَّ أَنْ ي نــوهمتيــا آتضِ معوا بِــببــذْهتل
وعاشروهن بِالْمعروف فَإِنْ كَرِهتموهن فَعـسى أَنْ تكْرهـوا شـيئًا           

     ريا كَـثريخ يهف لَ اللَّهعجيكَـانَ        * اوجٍ موالَ زدبـتاس ـمتدإِنْ أَرو
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أَتأْخذُونـه   وآتيتم إِحداهن قنطَارا فَـال تأْخـذُوا منـه شـيئًا           زوجٍ
وكَيف تأْخذُونـه وقَـد أَفْـضى بعـضكُم إِلَـى           * بهتانا وإِثْما مبِينا  

وقـد  ). 21 -19/ النـساء " (ثَاقًـا غَليظًـا  بعضٍ وأَخذْنَ منكُم مي   
كانوا يبلُـون النـساء بـضروب       : "علّق الزخمشرى على هذا قائال    

: فزجِـروا عـن ذلـك    من الباليا ويظلمون بأنواع من الظلـم، 
إذا مات له قريب من أب أو أخ أو محـيم عـن امـرأة             كان الرجل 

ال حيـلّ   "  : قيـل  ف  . أنا أحق ا من كل أحـد      : ألقى ثوبه عليها وقال   
، أي أن تأخـذوهن علـى سـبيل         "لكم أن ترثوا النـساء كَرهـا      

  . اإلرث كما تحاز املواريث، وهن كارهـات لـذلك أو مكْرهـات          
لكـم أن    ال حيـلّ  :  فقيـل ،  كـان ميـسكها حـىت متـوت        : وقيل

. ، وهـن غـري راضـيات بإمـساككم        متسكوهن حىت ترثوا منهن   
 ومل تكن مـن حاجتـه حبـسها مـع         وكان الرجل إذا تزوج امرأة      

 وال  : فقيـل .  لتفتـدي منـه مباهلـا وختتلـع      سوء العشرة والقهـر  
 احلـبس    :  والعـضل   . تعضلوهن لتذْهبوا بـبعض مـا آتيتمـوهن       

 وهــي النــشوز  ،" مبينــة إال أن يــأتني بفاحــشة.. " . والتــضييق
اسة اخلُلُق وإيذاء الزوج وأهلـه بالبـذاء والـسالطة، أي إال            وشكَ

أن يكون سوء العـشرة مـن جهتـهن، فقـد عـذرمت يف طلـب                
وكـانوا  ..  . فإن فعلت حلَّ لزوجهـا أن يـسأهلا اخلُلْـع         ... اخللع

  ،"  بـاملعروف  وعاشـروهن  "   : يسيئون معاشرة النساء فقيـل هلـم      
وإن أردمت  " ... وهو النصفَة يف املبيت والنفقة واإلمجـالُ يف القـول         
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استبدال زوجٍ مكانَ زوجٍ وآتيتم إحـداهن قنطـارا فـال تأخـذوا            
وكيف تأخذونـه وقـد أَفْـضى       * منه شيئًا أتأخذونه تانا وإمثًا مبينا     

الرجـل  وكـان    ". بعضكم إىل بعضٍ وأخذن منكم ميثاقًا غليظـا؟       
إذا طَمحت عينه إىل استطراف امرأة بهـت الـيت حتتـه ورماهـا              
بفاحشة حىت يلْجِئها إىل االفتداء منـه مبـا أعطاهـا ليـصرفه إىل              

وكـانوا  ".  ... وإن أردمت اسـتبدال زوجٍ     "   :  فقيـل   . تزوج غريهـا  
، وناس منـهم ميقتونـه مـن        )أى زوجات آبائهم  (ينكحون روابهم   

 وكـان املولـود عليـه        . "نكاح املَقْت : "مروءام، ويسمونه ذَوِي  
كـان أهـل   : " وىف الطـربى عـن ابـن عبـاس          . "املَقْتي: يقال له 

الـجاهلـية حيرِّمون ما حيرم إال امـرأة األب والــجمع بــني            
مل يصبنا عيب مـن عيـوب اجلاهليـة         : "وىف احلديث ". األختـني

  ".ىف نكاحها ومقْتها
عالقة الفراش يقـول الزخمـشرى، تعليقـا علـى          وبالنسبة ل  

ويسأَلُونك عنِ الْمحـيضِ قُـلْ هـو أَذًى فَـاعتزِلُوا           : "قوله تعاىل 
النساَء في الْمحيضِ وال تقْربوهن حتـى يطْهـرنَ فَـإِذَا تطَهـرنَ              

    إِنَّ اللَّـه اللَّـه كُمرثُ أَميح نم نوهفَأْت    ـبحيو ابِنيـوالت ـبحي 
ــرِين طَهتــانوا إذا "، إن )222/ البقــرة" (الْم ــة ك أهــل اجلاهلي

حاضت املرأة مل يؤاكلوها ومل يشاربوها ومل جيالـسوها علـى فَـرشٍ         
فلمـا نزلـت أخـذ      . ومل يساكنوها يف بيت كفعل اليهود واوس      
  فقـال نـاس مـن   . ماملسلمون بظاهر اعتزاهلن فأخرجوهن من بيو 
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فـإن  . قليلـة   يا رسول اهللا، الـربد شـديد، والثيـاب    : األعراب
آثرناهن بالثياب هلك سـائر أهـل البيـت، وإن اسـتأثرنا ـا               

 إمنـا أُمـرتم أن       : فقال عليـه الـصالة والـسالم      . هلكت احلُيض 
تعتزلـوا مجــامعتهن إذا حــضن، ومل يـأمركم بــإخراجهن مــن   

عل األعاجمالبيوت كف."  
وكان اتمع اجلـاهلى يقـوم، فيمـا يقـوم، علـى نظـام        
الرقيق، وكان األرقاء يعاملون بقـسوة، فأوصـى اإلسـالم ـم            

. خريا، ودعا إىل التقرب إىل اهللا وإحراز األجـر اجلزيـل بعـتقهم            
ــارات  ــى  مبــساعدم مــن أمــوال الزكــاة والكفّ صكمــا و

ادوا املكاتبـة إلعتـاق     والصدقات ىف االفتكاك مـن الـرق إن أر        
أنفسهم من كـسب يـدهم، وكـذلك مـساعدم ىف الـزواج             

ومن رمحته سبحانه باإلمـاء املستـضعفات أنْ أنـزل          . واالستعفاف
آية متسح عار البِغاء وإمثه عن اَألمة املُكْرهة على ذلـك مـن قبـل               

وكان لعبد اهللا بن أُبــي رأسِ الـضالل والنفـاق           . سيدها القواد 
. ارجعـي فـازنِــي   :  أَمرها فزنت، فجاءت ببرد، فقال هلـا       أَمةٌ

إنْ يك هذا خريا فقـد اسـتكثرت منـه، وإن         . واهللا ال أفعل  : قالت
وقد نـزل ىف ذلـك كلـه قولـه     ". يك شرا فقد آن لـي أن أَدعه 

وأَنكحوا اَأليامى مـنكُم والـصالحني مـن عبـادكُم          : "جل شأنه 
و               ـعاسو اللَّـهو هلفَـض ـنم اللَّـه نِهِمغاَء يوا فُقَركُونإِنْ ي كُمائإِم

يملع *            ـنم اللَّـه مهنِـيغى يتا حونَ نِكَاحجِدال ي ينالَّذ ففعتسلْيو
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ـ           اتبوهم إِنْ  فَضله والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَـت أَيمـانكُم فَكَ
علمتم فيهِم خيرا وآتـوهم مـن مـالِ اللَّـه الَّـذي َآتـاكُم والَ                
              ضـرـوا عغتبتا لنـصحنَ تدـاِء إِنْ أَرلَـى الْبِغع كُماتيوا فَتكْرِهت

كْـراههِن غَفُـور    الْحياة الدنيا ومن يكْرِهن فَإِنَّ اللَّـه مـن بعـد إِ           
يمح33 -32/  النور" (ر .(  

وكان اجلاهليون يتعـاملون بالربـا، بـل بالربـا الفـاحش            
الذى ال يرحم، ومن هنا نرى القرآن يصور الربـا صـورة شـديدة      
البشاعة، وحيمل علـى املـرابني محلـة شـعواء مناديـا بالرمحـة              

 علـى  والتسامح مـع الـضعفاء والعـاجزين الـذين ال يقـدرون       
 تسديد الدن، أو على األقـل إنظـارهم والـصرب علـيهم حـىت             ي

وما آتيتم من رِبا ليربو فـي أَمـوالِ النـاسِ فَـال       : "ميكنهم السداد 
               ـمه ـكفَأُولَئ اللَّـه هجونَ ورِيدت كَاةز نم متيا آتمو اللَّه دنو عبري

الَّذين يـأْكُلُونَ الربـا ال يقُومـونَ إِالَّ         "،  )39/ ومالر" (الْمضعفُونَ
كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمـس ذَلـك بِـأَنهم قَـالُوا              
                ـاَءهج ـنـا فَمبالر مـرحو ـعيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمإِن

ةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَـى اللَّـه ومـن عـاد                موعظَ
يمحـق اللَّـه الربـا      * فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيهـا خالـدونَ       

 إِنَّ الَّـذين آمنـوا  * ويربِي الصدقَات واللَّه ال يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثـيمٍ        
            مهـرأَج ـمكَـاةَ لَها الزـوآتالةَ ووا الصأَقَامو اتحاللُوا الصمعو

يـا أَيهـا الَّـذين      * عند ربهِم وال خوف علَيهِم وال هم يحزنـونَ        
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           نِنيمـؤم مـتـا إِنْ كُنبالر نم يقا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنفَـإِنْ  * آم
         ُءوسر فَلَكُـم مـتبإِنْ تو هـولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت لَم
أَموالكُم ال تظْلمونَ وال تظْلَمونَ وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظـرةٌ إِلَـى             

ــتم تعلَ   إِنْ كُن ــم ــر لَكُ يقُوا خدــص أَنْ تو ةرــس يــونَم م "
يا أَيها الَّـذين آمنـوا ال تـأْكُلُوا الربـا           "،  )280 -275/البقرة(

/ آل عمـران  " (أَضعافًا مضاعفَةً واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تفْلحـونَ         
ومل يكن عرب اجلاهلية هم وحدهم الـذين يرابـون، بـل            ). 130

 هـامجهم القـرآن     هناك أيضا اليهود أساتذة الربا وشياطينه، وقـد       
ايد مبينا كيـف أن اهللا عاقبـهم عقابـا شـديدا جـراَء ذلـك                

فَـبِظُلْمٍ  : "القاسى ىف التعامـل مـع احملتـاجني        االستغالل اإلجرامى 
             ـنع مهدبِـصو ـملَه لَّتأُح اتبطَي هِملَيا عنمروا حاده ينالَّذ نم

أَخذهم الربا وقَد نهوا عنـه وأَكْلهِـم أَمـوالَ          و*  سبِيلِ اللَّه كَثريا  
/ النـساء " (الناسِ بِالْباطلِ وأَعتدنا للْكَافرِين مـنهم عـذَابا أَليمـا         

160- 161.(  
 وحني حرم اإلسالم الربا مل يتـسامح فيمـا كـان ال يـزال           

ائـد علـى قروضـهم       أية فو  أن يأخذ املرابون  رفض  بل  منه قائما،   
وىف . رغم أنه غض البصر عما سلف منه ىف اجلاهليـة قبـل جميئـه             

كانت ثقـيف قـد صالــحت النبــي صـلى        : "تفسري الطربى 
ـًا علــى النـاس ومـا                 اهللا عليه وسلم علـى أن ما هلم من ربـ

ـًا فهـو موضـوع             ). أى ملْغـى  (كان للناس علـيهم مـن ربـ
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 أُسـيد علــى مكـة،       فلـما كان الفتـح استعمل عتـاب بـن       
وكانت بنو عمرو بن عمري بن عوف يأخذون الربـا مـن بنــي             
املغرية، وكانت بنو املغرية يربون هلم يف اجلاهليـة، فجـاء اإلسـالم           

فأتاهم بنو عمـرو يطلبـون رِبــاهم،        . وهلم علـيهم مال كثـري   
فأىب بنو الـمغرية أن يعطوهم فــي اإلسـالم، ورفعـوا ذلـك             

بن أُسيد، فكتب عتاب إلــى رسـول اهللا صـلى اهللا        إلـى عتاب   
يا أيها الّذين آمنـوا اتقُـوا اللّـه وذَروا مـا            : "عليه وسلم، فرتلت  

      نِــنيوْءمم ـمتالرِّبـا إِنْ كُن نم ـيقلُـوا      * بفْعت فــإنْ لَــم
     هـولسرو اللّه نبٍ مروا بِحـ      ..."فـأَذَن ول اهللا  ، فكتـب ـا رس

إِنْ رضـوا، وإِالّ    : "صلى اهللا عليه وسـلم إلــى عتـاب وقـال          
أالَ : "وقال رسول اهللا ىف خطبتـه يـوم الفتــح         ". فَآذنهم بِحربٍ 

             بِـه ئـدتـًا أب إنّ رِبـا الـجاهلـية موضوع كُلّـه، وأولُ رِبـ
ـَا العبـاسِ بنِ عبد الـمطّلب   ".رِب

يِسر، وهو القمار، مـن اآلفـات الـىت ابتلـى ـا          وكان املَ 
كانوا يتقامرون على األموال حـىت رمبـا بقـي          "عرب اجلاهلية، و  

كمـا يقـول    " املقمور فقريا فتحدث من ذلك ضغائن وعـداوات       
كـان الرجـل فــي      : "وقد أورد الطربى عن ابن عباس     . الثعالىب

، فأيهمـا قَمـر     علـى أهله ومالـه   ) أى يقامر (الـجاهلـية خياطر   
ومـن هنـا    ". ذهـب بأهلـه ومالـه     ) أى غلبه ىف القمار   (صاحبه  

حرمـت  : "نستطيع أن نفهم تشديد التحرمي له ىف قولـه سـبحانه          
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                بِـه ـرِ اللَّـهيغـلَّ لـا أُهمزِيـرِ ونالْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع
  قُوذَةُ ووالْمنِقَةُ وخنالْمإِالَّ         و عبـا أَكَـلَ الـسمةُ ويحطالنةُ ويدرتالْم

             كُـمالمِ ذَلوا بِـاَألزقْـِسمتسأَنْ تبِ وصلَى النع ا ذُبِحمو متا ذَكَّيم
قس5/ املائدة" (ف(  ،"      ـِسريالْمو ـرمـا الْخمـوا إِننآم ينا الَّذها أَيي

زالم رِجس من عملِ الـشيطَان فَـاجتنِبوه لَعلَّكُـم          واَألنصاب واألَ 
كـانوا  "وىف القمار يقول الطـربى إـم        ). 90/ املائدة" (تفْلحونَ

وهـو اجلمـل أو     (علـى الــجزور    ) أى يتقامرون (يـياسرون  
أى (، وإذا أفلــج الرجـلُ منـهم صـاحبه           )الناقة املُعدان للذبح  

ـَح) كَسبه ره، مث اقتـسموا أعـشارا علــى عـدد القـداح            ن
  :وفـي ذلك يقول أعشى بنـي ثعلبة). السهام(

  "رة أخاف ضالَهلَاـونِياط مقف     وجزورِ أيسارٍ دعوت إىل الندى
كانـت هلـم    : " ويزيد الزخمشرى األمـر تفـصيال فيقـول       

ـ     : األزالم واألقـالم    عشرة أقداح، وهي   أم والرقيـب    الفَـذّ والتو
  . واحللْس والنافس واملُسبِل واملُعلَّـى واملَنِـيح والـسفيح والوغْـد          

لكل واحد منها نصيب معلوم مـن جـزور ينحروـا وجيزئوـا             
، إال لثالثـة، وهـي املَنِـيح        ) مثانية وعـشرين    : وقيل ( عشرة أجزاء 

    :         ولبعضهم . والسفيح والوغْد
    ومنِيح د وسفيح ـوغ وأساميهن     الدنيا سهام ليس فيهن ربِيح لي يف  

 للفَذّ سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثالثة، وللحلْس أربعة،        
جيعلوا يف الربابـة،    . وللنافس مخسة، وللمسبِل ستة، وللمعلَّى سبعة     

) أى حيركهـا  (وهي خريطة، ويضعوا على يدي عدل، مث جيلجلـها   
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 فمن خرج له قدح      . ويدخل يده فيخرِج بِاسم رجلٍ رجلٍ قدحا منها       
 ومن خرج    . من ذوات األنصباء أخذ النصيب املوسوم به ذلك القدح        

وكـانوا  .  له قدح مما ال نصيب له مل يأخذ شيئا وغَرِم مثن اجلزور كله            
 ويفتخرون بذلك    ، ال يأكلون منها  يدفعون تلك األنصباء إىل الفقراء و     

  . "البرم: فيه، ويسمونه ويذمون من مل يدخل
وىف اآليتني حترمي لألزالم أيضا، وهى سـهام ثالثـةٌ متـشاةٌ             

كانوا يضعوا ىف كنانة، مث حيركوا حىت ختـتلط وال ميكـن متييـز              
. أحدها عن اآلخر، مث ميد الكاهن يـده فيـسحب منـها واحـدا             

، فـإن الـشخص     "افعـل :" هذا السهم مكتوبـا عليـه        فإذا كان 
املُستقِْسم يفعل ما كـان ينـوى أن يفعلـه، وإن خـرج الـسهم               

، فإنه ال يفعل مـا كـان يريـد، أمـا إذا             "ال تفعل : "املكتوب عليه 
كان السهم غري مكتـوب عليـه شـىء أُعيـد حتريـك الـسهام             

ـ      . وبدأت عملية االستقسام من جديد      ذه وقد اسـتبدل اإلسـالم
الطريقة الوثنية طريقـة أخـرى تـربط اإلنـسان بربـه، وهـى              

ونترك اإلمام الطربى يـشرح األمـر بقلمـه كمـا           ". االستخارة"
ذلـك أن   ": "املائـدة "كتبه عند تأويله لآلية اخلامسة مـن سـورة          

أهل الـجاهلــية كـان أحـدهم إذا أراد سـفرا أو غـزوا أو               
هـز الكنانـة مبـا      أى  (نـحو ذلك أجال القداح، وهـي األزالم        

: ، وكانـت قـداحا مكتوبــا علــى بعـضها          )فيها من سهام  
فـإن خـرج    . أمرنــي ربــي   : انـي ربـي، وعلـى بعضها   
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مـضى  " أمرنــي ربــي   : "القدح الذي هو مكتـوب علــيه      
وإن خـرج  . لـما أراد من سفر أو غزو أو تـزويج وغـري ذلـك      

ـ     " انـي ربــي  : "الذي علـيه مكتوب   ضي كَـف عـن الـم
، ألـم   "وأنْ تستقْـِسموا بــاألزالمِ    : "فقـيـل. لذلك وأمسك 

ومنـه  . بفعلهم ذلك كانوا كأم يسألون أزالمهم أن يقِْسمن هلـم         
ولَــم أَقْـِسم    : "قول الشاعر مفتـخرا بتـرك االستقـسام ـا        

  ومنـي القُـستبرلَــم "فـإن واحـدها     " األزالم"وأمـا   ". فتز" ,
وهـذه  ". ، وهي القـداح التــي وصـفنا أمرهـا    "زلَـم"ويقال  

األزالم كانت عند الكهنة، وكانوا هـم الـذين يقومـون بعمليـة             
ىداالستقسام حسبما أورد الطربى عن الس.  

ومن املالحظ تكريـر القـرآن النـهى عـن التطفيـف ىف             
 .الكيل وامليزان وتوعده بالعقـاب الـشديد مـن يـصنع ذلـك            

ال يراعـون القـسطَاس املـستقيم، وإال مل    وواضح أن العرب كانوا    
: يكن القرآن ليتحدث ىف ذلـك املوضـوع ويكـرر القـول فيـه        

"     طـسانَ بِالْقيـزالْملَ وفُوا الْكَيأَوفُـوا  "،  )152/ األنعـام " (وأَوو
            نـسأَحو ـريخ ـكيمِ ذَلقتسطَاسِ الْمسوا بِالْقزِنو ملْتلَ إِذَا كالْكَي

وا        "،  )35/ اإلسراء" (أْوِيالًتـِسرخال تو طـسنَ بِالْقزوا الْـويمأَقو
الَّـذين إِذَا اكْتـالُوا علَـى       * ويلٌ للْمطَفِّفني "،  )9/ الرمحن" (الْميزانَ

ــستوفُونَ ــاسِ ي ونَ * النــِسر خي مــوه نزو أَو مــالُوه " وإِذَا كَ
قـال لـه    : عن عبـد اهللا قـال     : " الطربى وىف). 3 -1/ املطففني(
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: قـال . يا أبا عبد الرمحن، إن أهل املدينـة لَيوفُـون الكيـل           : رجل
ويــلٌ : "ومــا ميــنعهم مــن أن يوفــوا الكيــل، وقــد قــال اهللا

نيطَفّفللْم *...*      نيالْعـالَم بـرل اسالن قُومي مووعـن ابـن    ... ؟"ي
املدينـة كـانوا مـن       عليه وسلم    ملا قَدم النيب صلى اهللا    : عباس قال 

، فأَحـسنوا   "ويـلٌ للْمطَفّفـني   : "، فـأنزل اهللا   أخبث الناس كـيالً   
  ".الكيل

إال أنىن ال أستطيع أن أفهم كيف تكـون اآليـات األخـرية             
قد نزلت ىف أهل املدينة، والسورة كلـها، كمـا يقـول الطـربى              

 املدينـة كـانوا     مث إن أهـل   ! نفسه ىف بداية تفسريه هلا، سورة مكية      
مشهورين بدماثة الطبـع ومل تعـرف عنـهم شكاسـة ىف اخللـق              
واملعامالت التجارية كالذى كان مشهورا عـن مكـة وأهلـها ىف            
اجلاهلية، عالوة على أن القرآن إمنا كـرر النـهى عـن الغـبن ىف               
املكاييل واملوازين ىف املرحلة املكيـة، خبالفـه ىف املرحلـة املدنيـة،             

وال ينبغـى أن نغفـل عـن أن         . رتل فيها شـىء ىف ذلـك      الىت مل ي  
بـل إن  . املكيني كانوا، ىف املقام األول، جتارا ال زراعـا كـاليثربيني         

احلديث عن شيوع الغش ىف املعامالت التجاريـة ىف بعـض األمـم             
القدمية وتالعبها ىف الكيل وامليـزان، وهـى أمـة شـعيب عليـه              

، وهـى ممـا     "الـشعراء "و" هود"و" األعراف"السالم، إمنا كان ىف     
أفترى القرآن إذن كـان يـستبق احلـوادث    . نزل ىف مكة ال املدينة    

ويهاجم اليثربيني قبـل امليعـاد؟ الـذى أراه هـو أن املقـصودين              
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بالكالم عن الكيل وامليزان إمنا هـم املكيـون قبـل غريهـم، وإن              
. كنت ال أستبعد سواهم من العرب من هـذا االحنـراف اخللقـى            

ناسبة فـإن الواحـدى والـسيوطى مـثال ىف كتابيهمـا عـن           وبامل
  .يقوالن نفس ما قاله الطربى" أسباب الرتول"

" تفـسري التحريـر والتنـوير     " أما الطاهر بـن عاشـور ىف        
فيورد اختالف العلماء ىف مكية الـسورة أو مدنيتـها، لينتـهى إىل             

ـ  : "مث أضـاف قـائال  . أا مما نزل بني مكة واملدينة  ظوعـن القُري :
ت ب وكانـت بياعـام كـس      ،كان باملدينة جتار يطففـون الكيـل      

القمار واملالمسة واملناملة واملخاصرة، فأنزل اهللا تعاىل هـذه اآليـة            
 ،فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إىل الـسوق وقرأهـا              

وكانت عادة فَشت فيهم من زمن الـشرك فلـم يـتفطَّن بعـض              
 يـد رِ فأُ ،ا فيه من أكل مـال النـاس       الذين أسلموا من أهل املدينة مل     

إيقاظهم لذلك، فكانت مقدمـة إلصـالح أحـوال املـسلمني يف            
املدينة مع تشنيع أحوال املـشركني مبكـة ويثـرب بـأم الـذين              

وما أَنسب هذا املقصد بـأن تكـون نزلـت بـني            . سنوا التطفيف 
ـ           ل أن مكة واملدينة لتطهري املدينة من فساد املعـامالت التجاريـة قب

يدخل إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم لـئال يـشهد فيهـا منكـرا               
عاما، فإن الكيل والوزن ال خيلـو وقـت عـن التعامـل مـا يف                

ولكىن، رغـم هـذا، مـا زلـت أرى أن           ". األسواق ويف املبادالت  
سورة مكية ألسـلوا وموضـوعاا اللـذين يـشبهان          " املطففني"
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 وأقـصى مـا ميكـن أن أفكـر          أسلوب الوحى املكى وموضوعاته،   
فيه هو أن يكون الرسول قد قرأها علـى أهـل يثـرب مهـاجره               
إليهم، فقد قلت إنىن ال أستبعد أن يكون مـن العـرب مـن كـان      
يطفِّف ىف الكيل وامليزان من غري أهـل مكـة، إال أن املكـيني، ىف               

أَيـا مـا    .  وىف األساس ـذه اآليـات      قصودون أوالً نظرى، هم امل  
األمــر فقــد كــان اجلــاهليون يتالعبــون ىف مكاييلــهم يكــن 

وموازينهم مبا يأباه اخللق الشريف والـذكاء التجـارى احلـصيف           
كما يصنع كثري من التجار ىف اتمعات املتخلفـة ممـا ال جنـده ىف               
نظرياا املتقدمة رغم أا رمبا ال تدين بدين مسـاوى، لكنـه احلـس              

ـ      ريص علـى سالسـة احليـاة       التجارى السليم والقانون اليقظ احل
وراحة البال حىت ولو مل يكن احلفاظ على القـيم اخللقيـة ىف حـد               

  !ذاا هو املراد
وبالنسبة لألطعمـة كـان اجلـاهليون حيرمـون البحيـرة           

ـ           يتة، سـواء   ـَوالسائبة واحلـامى، وىف ذات الوقـت يـأكلون امل
روبة وهـى املـض   (ماتت ميتة طبيعية أو كانت منخنقة أو موقـوذة          

ضربا شديدا حىت متوت، وقد كان أهل اجلاهليـة يفعلـون ذلـك             
، أو  )فيضربون األنعام باخلشب آلهلتهم حـىت متـوت مث يأكلوـا          

وكـانوا يقولـون عـن امليتـة إن اهللا          . كانت متردية أو منطوحـة    
البـشر  ) أى ذحبـه  (قتلها، فكيف تكون حراما، ويكون مـا قتلـه          

 الرسـول وأصـحابه أـم       حالال؟ وكانوا يـستغربون أن يعلـن      
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يتبعون أمر اهللا مث يقولوا مع ذلك إن ما ذحبوه حـالل، ومـا ذحبـه                
كذلك كانوا يأكلون الدم وما أُهـلَّ بـه لغـري اهللا ومـا      ! اهللا حرام 

ىف كالمنا عـن األمثـال ىف العـصر اجلـاهلى     و. ذُبِح على النصب  
رادوا ذَبـح   كَـانوا إذَا أَ   "وىف الطربى أـم     . إشارة إىل أكلهم الدم   

ما قَربوه آللهتهِم سموا اسـم آلهتـهم الَّتـي قَربـوا ذَلـك لَهـا            
             ـكلَـى ذَلع ـرهمأَم ـنم كى ذَلرفَج ،ماوأَص كوا بِذَلرهجو

             أَو ةيمـسبِالت ـرهج ،مـسي لَم ي أَومسكُلِّ ذَابِح ييلَ لى قتح   لَـم 
 فَرفْعهم أَصوام بِذَلك هو اِإلهـالل الَّـذي ذَكَـره     ."مهِلّ: "يجهر

كما يقول القرطىب إن مـا أُهـلَّ بـه لغـري اهللا هـو               ". اللَّه تعالَى 
فَـالْوثَنِي يـذْبح للْـوثَنِ،    : ذَبِيحة الْمجوسي والْـوثَنِي والْمعطِّـل    "

 ل يوسجالْمفْـِسه           ونح لـذْبئًا فَيـيـد شقتعطِّـل ال يعالْمارِ، ولن".ِ 
هى اَألوثَـان مـن الْحجـارة، وكَانـت تجمـع فـي             " النصب"و

            تـسلَيـا، وـونَ لَهبقَررِكُونَ يـشض، فَكَانَ الْماَألر نع مضوالْم
 فَكَـانوا إِذَا  .، وهـذه حجـارة  بِأَصنامٍ، ألن الصنم يصور ويـنقَش    

ذَبحوا نضحوا الدم علَى ما أَقْبلَ مـن الْبيـت وشـرحوا اللَّحـم              
  .وجعلُوه علَى الْحجارة

  أما البحرية والسائبة والوصـيلة واحلـامى فكانـت الناقَـةُ          
هـذه بحـرية،    : وا أُذَُا وقَـالُوا   إِذَا ولَدت أَبطُنا خمسا أَو سبعا شقُّ      

هـذه سـائبة، وكَـانوا إِذَا     : وكَانَ الرجل يأْخذ بعض ماله فَيقُـول      
             تلَـدإِذَا وـاث، وون اِإلنالـذُّكُور د أَكَلَـه اقَةُ الذَّكَرالن تلَدو
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فَـإِذَا  . ، فَـال يأْكُلُونهمـا    وصلَت أَخاها : ذَكَرا وأُنثَى في بطْن قَالُوا    
ولَـد  وكَـانَ الْـبعري إِذَا      . مات الذَّكَر أَكَلَه الذُّكُور دون اِإلنـاث      

قَد قَضى هذَا الَّذي علَيه، فَلَـم ينتفعـوا بِظَهـرِه           : وولَد ولَده قَالُوا  
)  ولـدت  أى(كـانوا إذا نتجـت      : وقيل أيـضا  . هذَا حامٍ : وقَالُوا

      ترحطُنٍ إناثا بالناقة مخسة أَب)قَّتوقيـل إن       ) ش ،ـتمرـا فحأذ
الناقة إذا نتجت مخسة أبطن، فإن كان اخلامس ذَكَرا حبـروا أذنـه             
فأكله الرجال والنساء، وإن كـان اخلـامس أنثـى حبـروا أذـا              

إذا نتجـت  : وقيـل . وكانت حراما على النـساء حلمهـا ولبنـها        
سة أبطن من غري تقييد باإلنـاث شـقّوا أذـا وحرمـوا             الناقة مخ 

ا نـذر  يـسيب  الـبعري  أو الناقة تـسيب،  : والسائبة. ركوا ودرها 
على الرجل إن سلّمه اهللا من مرض أو بلّغـه مرتلـه فـال يحـبس                

هي الـيت تـسيب هللا فـال    : وقيل. عن رعي وال ماء وال يركبه أحد   
هي اليت تابعت بـني عـشر إنـاث         : وقيل. هلاقيد عليها وال راعي     

ليس بينهن ذَكَر، فعند ذلك ال يركَب ظهرهـا وال يجـز وبرهـا              
هـي الناقـة إذا     : والوصـيلة قيـل   . وال يشرب لبنها إال ضـيف     

 كانـت إذا ولَـدت أنثـى        ، هي الشاة  :ولَدت أنثى بعد أنثى، وقيل    
، وإن ولـدت ذكـرا   فهي هلم، وإن ولدت ذكـرا فهـو آلهلتـهم         

: وقيـل . وصلت أخاها فلم يـذحبوا الـذَّكَر آلهلتـهم        : وأنثى قالوا 
فـإن كـان الـسابع    : كانوا إذا ولدت الشاةُ سبعة أَبطُـن نظـروا   

             رِكَـتذكرا ذُبِح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانـت أنثـى ت
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وصلت أخاهـا فلـم يـذْبح       : يف الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا      
ا على النـساء، إال أن ميـوت فيأكلـها              ملكاا، وكان حلمها حرام

الفحل احلامي ظهـره عـن أن يركَـب،         : واحلام. الرجال والنساء 
حمـى ظهـره فـال يركَـب،        : وكانوا إذا ركب ولَد الفحل قالوا     

ومـن األخبـار الـىت وردت عـن         . فجاء اإلسالم فحرم هذا كله    
 ملـا أسـلم     أن بـالالً  "بن عباس مـن      روِى عن ا   ذحبهم آلهلتهم ما  

ذهب إىل األصنام فـسلَح عليهـا، وكـان عبـدا لعبـد اهللا بـن                
جدعان، فشكا إليه املشركون ما فعل، فوهبـه هلـم ومائـةً مـن              

  ".اإلبل ينحروا آلهلتهم
 وكانت اخلمر شـائعة بـني اجلـاهليني شـيوعا مـستطريا            

خـذت هـذه املـسألة ىف       يعرفه كل من قرأ الشعر اجلاهلى، ولقد أ       
أول اإلسالم بعض الوقت إىل أن كفّـوا عـن تعـاطى أم اخلبائـث         
ممتثلني ألمر اهللا، وذلك بعد أن تدرج ـم القـرآن مرحلـة بعـد               
مرحلة كما هو معروف من النصوص القرآنية حـىت أقلعـوا عنـها             
إقالعا مل حيدث من قبل وال مـن بعـد ىف أى جمتمـع أو حـضارة                 

  !بشرية
بعـض النـصوص القرآنيـة الـىت تتحـدث ىف            واآلن مع   

إِنمـا حـرم    : "موضوع الطعام والشراب واحلالل واحلرام منـهما      
              ـرِ اللَّـهيغل ـلَّ بِـهـا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع "

الْخنزِيـرِ  حرمت علَيكُم الْميتةُ والـدم ولَحـم        "،  )173/ البقرة(
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وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُـوذَةُ والْمترديـةُ والنطيحـةُ        
/ املائـدة " (وما أَكَلَ السبع إِالَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِـح علَـى النـصبِ     

3(  ،"        ةبـائال سو ةـريحب نم لَ اللَّهعا جـامٍ       مال حو ـيلَةصال وو 
ولَكن الَّذين كَفَروا يفْتـرونَ علَـى اللَّـه الْكَـذب وأَكْثَـرهم ال              

قُلْ ال أَجِد في ما أُوحـي إِلَـي محرمـا           "،  )103/ املائدة" (يعقلُونَ
ـ             ـا ممد ـةً أَوتيكُونَ مإِال أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعع    ـملَح ا أَوفُوحس

          بِـه رِ اللَّـهيغلَّ لقًا أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِنن145/ األنعـام " (خ( ،
إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيـرِ ومـا أُهـلَّ لغيـرِ              "

   ادال عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه اللَّه    ـيمحر غَفُـور ال *  فَإِنَّ اللَّـهو
              امـرـذَا حهـاللٌ وـذَا حه بالْكَـذ كُمتأَلِْسن فصا تمقُولُوا لت
لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَـى اللَّـه الْكَـذب ال              

لَّـذين آمنـوا إِنمـا      يا أَيهـا ا   "،  )116 -115/ النحل" (يفْلحونَ
           طَانيـلِ الـشمع ـنم سرِج الماَألزو ابصاَألنو ِسريالْمو رمالْخ

وال أدرى أكـان مـن      ). 90/ املائـدة " (فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ  
العرب الوثنيني من كان يأكل حلـم اخلرتيـر أم ال، لكـن املؤكـد               

ما زالوا يأكلونه رغـم أنـه حمـرم ىف شـريعة            أن النصارى كانوا و   
موسى عليه السالم، الىت أكد املسيح أنـه إمنـا أتـى لتكميلـها ال               
لنقضها، إال أن بولس اليهـودى مـا إن دخـل النـصرانية حـىت               
أشاع فيها االضطراب وألغى كل ما جـاءت بـه تلـك الـشريعة              

  .تقريبا، ومن بني ما ألغاه حترمي اخلرتير
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ىف األسـاس    العرىب ىف اجلاهلية جمتمع رعـوى         وألن اتمع 
وكـان مـن أطعمتـهم أيـضا        . كان اللنب من أغذيتهم الرئيـسية     

العسل، حيصلون عليه من النحل الذى يعـيش ىف اجلبـال أو علـى            
كما كانوا يطيبون شرام بالكـافور والزجنبيـل        . غصون األشجار 

"  كَـانَ مزاجهـا كَـافُورا      إِنَّ اَألبرار يشربونَ من كَأْسٍ    : "واملسك
وإِنَّ لَكُـم فـي     : "وقد امنت اهللا عليهم ـذا كلـه       ). 5/ اإلنسان(

اَألنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِـه مـن بـينِ فَـرث ودمٍ لَبنـا           
    ارِبِنيلـشا لغـائا سصالـ       * خ ناَألعيـلِ وخالن اتـرثَم ـنمابِ و

* تتخذُونَ منه سكَرا ورِزقًا حسنا إِنَّ في ذَلك آليـةً لقَـومٍ يعقلُـونَ      
               ـنمـا ووتيـالِ بالْجِب ـني مـذخات لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَوو

 سـبلَ  فَاسـلُكي ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمـرات     * الشجرِ ومما يعرِشونَ  
 يخرج من بطُونِها شراب مختلـف أَلْوانـه فيـه شـفَاٌء             ربك ذُلُالً 

، )69 -66/ النحـل " (للناسِ إِنَّ في ذَلك آليةً لقَـومٍ يتفَكَّـرونَ        
ـ             " شارِبِني وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار مـن خمـرٍ لَـذَّة لل

ويـسقَونَ فيهـا كَأْسـا     "،  )15/ حممـد " (وأَنهار من عسلٍ مصفى   
يـسقَونَ مـن رحيـقٍ      "،  )17/ اإلنـسان  "(كَانَ مزاجها زنجبِيالً  

  ) .  26 -25/ املطففني" (ختامه مسك *مختومٍ
عـن  وىف تفسري قوله تعاىل على لسان  الـشيطان متحـدثا            

ــتكُن آذان : "بــىن آدم بهم فلَينــر هم  وآلمــن ــلَّنهم وُألمنَب وُألض
يقـول  ) 119/ النـساء " (وآلمرنهم فلَيغيـرنّ خلْـق اهللا      األنعام،
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) أى تبتيـك عـرب اجلاهليـة الـوثنيني        (تبتـيكُهم   : "الزخمشرى
ـ       .فعلُهم بالبحائر : اآلذان ة إذا ولـدت     كـانوا يـشقّون أذن الناق

وحرمـوا علـى أنفـسهم       وجـاء اخلـامس ذَكَـرا،      ،مخسة أبطن 
 فَقُء عني احلـامي وإعفـاؤه مـن          :  وتغيريهم خلق اهللا    . االنتفاع ا 

وجعلُوا للَّه ممـا ذَرأَ مـن الْحـرث         : "وىف قوله سبحانه  ".  الركوب
     بِز لَّهذَا لا فَقَالُوا هيبصامِ نعاَألنـا كَـانَ        وا فَمنكَائرـشذَا لهو هِممع

لشركَائهِم فَال يصلُ إِلَى اللَّه ومـا كَـانَ للَّـه فَهـو يـصلُ إِلَـى                
نرى لونا آخـر مـن      ) 136/ األنعام" (شركَائهِم ساَء ما يحكُمونَ   

 اعتقادام الوثنية الىت كان هلا تأثري على أحكـام الطعـام عنـدهم،            
إذ كانوا جيعلون هللا سبحانه مما خلق من حـرثهم ونتـاج دوابهـم              
نصيبا، وآلهلتهم نـصيبا مـن ذلـك يـصرِفونه علـى سـدنتها              

 فإذا ذهب ما خصصوه آلهلتـهم عوضـوا عنـه           .والقائمني خبدمتها 
فمـا كـان    : "وقولـه . اهللا غين عـن ذلـك     : ما جعلوه هللا، وقالوا   

أي إىل املـصارف الـيت شـرع اهللا        ،  "لشركائهم فال يـصل إىل اهللا     
 ومعـىن   .صدقة وصلة الـرحم وقـرى الـضيف       الصرف فيها كال  

، أي جيعلونـه    "وما كـان هللا فهـو يـصل إىل شـركائهم          "عبارة  
للزخمـشرى أـم    " الكـشاف "وىف  . آلهلتهم وينفقونه يف مصاحلها   

 كانوا يعينون أشياَء من حرث ونتاجٍ هللا، وأشـياَء منـها آلهلتـهم،            "
فإذا رأَوا ما جعلوه للّه زاكيا ناميا يزيـد يف نفـسه خـريا رجعـوا                
فجعلوه لآلهلة، وإذا زكَا ما جعلوه لألصنام تركـوه هلـا واعتلُّـوا             
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وىف قولـه   ". وإمنا ذاك حلبهم آهلتـهم وإيثـارهم هلـا        . بأن اهللا غين  
أي ال يـصل إىل الوجـوه        : "يقـول " فال يـصل إىل اهللا    : "سبحانه

صرفونه إليه مـن قـرى الـضيفان والتـصدق علـى            اليت كانوا ي  
فمعنـاه أـم    " فَهـو يـصل إىل شـركائهم       : "، أما قوله  "املساكني

يف ذبح النـسائك عنـدها واإلجـراء علـى          "ينفقونه على األوثان    
أو كانوا إذا ذحبـوا مـا جعلـوه هللا ذكـروا            ". سدنتها وحنو ذلك  

مل يـذكروا عليـه     عليه اسم أصنامهم، وإذا ذحبوا مـا ألصـنامهم          
  .اسم اهللا، وهذا معىن آخر لآلية الكرمية

 من نفـس الـسورة نقـرأ قولـه          139 -138وىف اآليتني   
وقَالُوا هذه أَنعام وحـرثٌ حجـر ال يطْعمهـا إِال مـن             : "عز شأنه 

 اسـم  نشاُء بِزعمهِم وأَنعام حرمت ظُهورهـا وأَنعـام ال يـذْكُرونَ      
وقَـالُوا مـا   * اللَّه علَيها افْتراًء علَيه سيجزِيهِم بِما كَـانوا يفْتـرونَ     

في بطُون هذه اَألنعامِ خالصةٌ لـذُكُورِنا ومحـرم علَـى أَزواجِنـا             
         مـفَهصو زِيهِمجـيكَاُء سرش يهف مةً فَهتيم كُنإِنْ يو     ـيمكح ـهإِن 

يملر"و". عجا علـى          " احلروقْـصـم يهو التضييق، واملقصود أ
ذلك أم كانوا إذا عينوا أشـياء مـن حـرثهم           . طرف دون آخر  

يعنـون خـدم      ،  "ال يطْعمها إال من نـشاء      "   : وأنعامهم آلهلتهم قالوا  
رمـت ظُهورهـا    األنعام الـىت ح     أما   .األوثان والرجال دون النساء   

األنعـام الـىت ال      مث هنـاك    . فهى البحائر والـسوائب والَحـوامي     
يف الـذبح، وإمنـا يـذكرون عليهـا أمسـاء             يذْكَر اسم اهللا عليها     
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 أى   .  ال حيجون عليها وال يلَبـون علـى ظهورهـا           :  وقيل  . األصنام
ه أنعـام حمرمـة      هذه أنعام حجر، وهـذ      : أم قسموا أنعامهم فقالوا   

 لـيس ذلـك      . الظهور، وهذه أنعـام الُ يـذَْكر عليهـا اسـم اهللا           
مـا يف بطـون هـذه األنعـام      : "يقولون أيـضا   فحسب، بل كانوا    

خالصةٌ لذكورنا وحمرم على أزواجنا، وإن يكـن ميتـةً فهـم فيـه              
 حيـا فهـو     أى أن ما ولد من أَجِنة البحـائر والـسوائب       ."شركاء
 للذكور ال تأكل منه اإلناث، وما ولد منـها ميتـا اشـترك              خالص

: وىف ذات السياق أيـضا ورد قولـه سـبحانه         . فيه الذكور اإلناث  
"        مـاهقْنزـا رما ميبصونَ نلَمعا ال يملُونَ لعجي56/ النحـل " (و( ،

، ألـا مجـاد   (أم كانوا جيعلون آلهلتهم اليت ال علـم هلـا           ومعناه  
صيبا ممـا رزقهـم     ن)  ال تدرى ماذا جيعلون هلا وماذا ال جيعلون        فهى

   .اهللا من الزروع واألنعام يتقربون بذلك إليها
فإذا انتقلنا من موضوع الدين والعقيـدة واحلـالل واحلـرام           
من الطعام إىل البيئة وجدنا تكرارا لذكر اجلبـال ىف آيـات كـثرية              

رة العربيـة مملـوءة     من القرآن ايد، وهذا أمر طبيعـى، فـاجلزي        
، )42/ هـود " (وهي تجرِي بِهِم فـي مـوجٍ كَالْجِبـالِ        " :باجلبال

ــرهم لتــزولَ منــه الْجِبــالُ" ، )46/ إبــراهيم" (وإِنْ كَــانَ مكْ
"               ـنمـا ووتيـالِ بالْجِب ـني مـذخات لِ أَنحإِلَى الن كبى رحأَوو

ـ   "،  )68/ النحل" (يعرِشونَالشجرِ ومما    عج اللَّـهـا     ومم لَ لَكُـم
، )81/ النحـل " ( وجعلَ لَكُـم مـن الْجِبـالِ أَكْنانـا         خلَق ظالَالً 
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، )105/ طـه " (ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينِسفُها ربـي نـسفًا        "
"       تخم ـرمحو بِـيض ددالِ جالْجِب نمو      ابِيـبغَرـا وهانأَلْو ـفل

 ـودا   "، )27/ فـاطر " (سـادهم ضـلِ اَألرعجن ـالَ  * أَلَـمالْجِبو
ــادا تــأ" (أَو ــاها"، )7 -6/النب ســالَ أَر الْجِبو * ــم ــا لَكُ اعتم

كُمامعَألنىف آيـة    كما أشـار القـرآن،    ). 33 -32/ النازعات" (و
ظواهر البيئة العربيـة هـى ظـاهرة        مشهورة، إىل ظاهرة أخرى من      

والَّذين كَفَـروا أَعمـالُهم كَـسرابٍ بِقيعـة يحـسبه           : "السراب
  ).39/ النور" (الظَّمآنُ ماًء حتى إِذَا جاَءه لَم يجِده شيئًا

 وعلى ذكر السراب فإن املاء شحيح ىف اجلزيـرة العربيـة،           
 على العرب بإنزالـه مـن الـسماء مـاء     ومن هنا فكثريا ما مين اهللا    

الَّـذي جعـلَ لَكُـم اَألرض فراشـا     : "يحيِى األرض بعـد موـا    
              اتـرالثَّم ـنم بِـه جراًء فَـأَخاِء ممالس نلَ مزأَناًء واَء بِنمالسو

، )22/ البقـرة " (مـونَ رِزقًا لَكُم فَال تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنـتم تعلَ        
وهو الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِـه نبـات كُـلِّ شـيٍء               "

، )99/ األنعـام " (فَأَخرجنا منه خضرا نخرِج منـه حبـا متراكبـا         
"        بِه كُمرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَيلُ عزنيو     ـزرِج كُمـنع بذْهيو

         اماَألقْـد بِـه ـتثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانياألنفـال " (الش /
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء مـاًء فَـسلَكَه ينـابِيع فـي               "،  )11

ح مـاؤكُم غَـورا فَمـن       قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصب   "،  )21/ الزمر" (اَألرضِ
وأَنزلْنا مـن الْمعـصرات مـاًء       "،  )30/ املُلْك" (يأْتيكُم بِماٍء معنيٍ  



 337

 -14/ النبـأ " (وجنـات أَلْفَافًـا  * لنخرِج بِه حبـا ونباتـا   * ثَجاجا
واإلبل هى أيضا من حيوانات اجلزيرة العربيـة، وهـى ممـا            ). 16

ره ىف كتاب اهللا، بل هى احليـوان الوحيـد الـذى لفـت              ورد ذك 
أَفَـال ينظُـرونَ إِلَـى      : "القرآن نظر العرب إىل  عجيبة اخللق فيـه        

  قَتلخ فاِإلبِلِ كَي *   ـتعفر ـفاِء كَيمإِلَى السـالِ   * وإِلَـى الْجِبو
 تبصن فكَي *      تحـطس ـفضِ كَيإِلَـى اَألر17/ الغاشـية " (و- 

  . ، ومعروف أن اجلمل هو سفينة الصحراء)20
وبالنسبة  للمساكن الىت كان يقطنـها العـرب ىف اجلاهليـة            

البيوت العادية، وهـى بيـوت أهـل        : فإن القرآن يشري إىل ضربني    
ىف بالد العـرب مـن أهـل الـصحراء          عددا  احلضر، وكانوا أقل    

لـىت ال   آنذاك، مث بيوت الوبر والشعر واجللـد، وهـى اخليـام، ا           
يعرف سكان البوادى غريها نظرا لتنقلـهم املـستمر وراء الغيـث            

واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سـكَنا وجعـلَ لَكُـم مـن             : "واملرعى
            ـنمو كُمتإِقَـام مـويو نِكُمظَع موا يهفُّونختسا توتيامِ بعاَألن لُودج

 أَوا وهافوـنيٍ        أَصـا إِلَـى حاعتما أَثَاثًا وارِهعأَشا وارِهالنحـل " (ب /
80.(  

 أما احليوانات والطيور والطيـور والزواحـف واحلـشرات         
الىت كانت تعيش ىف بالدهم أو يعرفوا ولـو مساعـا فقـد ذكـر               

والبقـر  ) أو اإلبـل  (اخليل والبغال واحلمري واجلمـال      منها  القرآن  
الـذى اسـتخدم لـه      (ل والـسبع واألسـد      واملَعز والضأن والفي  
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والقـردة والكلـب واخلرتيـر والغـراب        ") قَسورة"القرآن كلمة   
واهلدهــد والــسلوى والــضفادع واحلــوت واحليــة والثعبــان 
واجلوارح والنحـل واجلـراد والبعوضـة والعنكبـوت والـذباب         

 مـا بعوضـةً   مـثَالً يستحيِي أَنْ يضرِب إِنَّ اللَّه ال   : "والنمل والقُمل 
، 57/ البقـرة " (الْمـن والـسلْوى   "،  )26/ البقـرة " (فَما فَوقَها 

" بقَــرةٌ ال فَــارِض وال بِكْــر"، )80/ ، وطــه160/ واألعــراف
إِنَّ "، )69/ البقـرة " (بقَرةٌ صـفْراُء فَـاقع لَونهـا      "،  )68/ البقرة(

/ البقـرة " (وانظُر إِلَـى حمـارِك  "، )70/ لبقرةا" (الْبقَر تشابه علَينا 
269(،"    عبا أَكَـلَ الـسمو) " 3/ املائـدة(  ،"      ـنم مـتلَّمـا عمو

         كْنـسـا أَممفَكُلُـوا م اللَّه كُملَّما عمم نهونلِّمعت كَلِّبِنيارِحِ موالْج
كُملَيـ   "،  )4/ املائدة" (ع ه غُرابـا يبحـثُ فـي اَألرضِ        فَبعـثَ اللَّ

ليرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخيه قَالَ يـا ويلَتـا أَعجـزت أَنْ أَكُـونَ               
             نيمـادالن ـنم حـبـي فَأَصأَةَ أَخـوس ارِيابِ فَأُورذَا الْغثْلَ هم "

 ذَلـك مثُوبـةً عنـد اللَّـه         قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر من    "،  )31/ املائدة(
             ـدبعو ـازِيرنالْخةَ ودـرالْق مهنلَ معجو هلَيع بغَضو اللَّه هنلَع نم

ـا كُلُـوا         "،  )60/ املائدة" (الطَّاغُوتشفَرولَـةً ومـامِ حعاَألن نمو
        اتطُـووا خبِعتال تو اللَّه قَكُمزا رمم       وـدع لَكُـم ـهإِن طَانيالـش

بِنينِ  قُـلْ               * مـيـزِ اثْنعالْم ـنمنِ وـياثْن أْنالض ناجٍ موةَ أَزانِيثَم
آلذَّكَرينِ حرم أَمِ اُألنثَيينِ أَمـا اشـتملَت علَيـه أَرحـام اُألنثَيـينِ              

 ص متلْمٍ إِنْ كُنئُونِي بِعبننيقنِ    * ادـيقَـرِ اثْنالْب ـنمنِ وياِإلبِلِ اثْن نمو
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" قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ اُألنثَيينِ أَما اشتملَت علَيـه أَرحـام اُألنثَيـينِ            
وعلَى الَّذين هـادوا حرمنـا كُـلَّ ذي         "،  )144  -142/األنعام(

 والْغنمِ حرمنا علَـيهِم شـحومهما إالَّ مـا حملَـت      ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ  
، )146/ األنعـام " (ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو مـا اخـتلَطَ بِعظْـمٍ         

"           مالـدو عفَادالـضـلَ والْقُمو ادـرالْجالطُّوفَانَ و هِملَيا علْنسفَأَر
 التفَصم اتثَـلِ الْكَلْـبِ إِنْ       "،  )133/ عرافاأل" (َآيكَم ثَلُـهفَم

، )176/ األعــراف" (تحمــلْ علَيــه يلْهــثْ أَو تتركْــه يلْهــثْ
"              ـونَ بِـهبهرـلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو

       ـنم ـرِينَآخو كُموـدعو اللَّه ودع    اللَّـه مهـونلَمعال ت ونِهِـمد 
مهلَمع60/ األنفال" (ي(  ،"        ًـةَآي لَكُـم اقَـةُ اللَّـهن هذه) " هـود /

64(  ،"      ـا فَأَكَلَـهناعتم ـدنع فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَبي
ـ    "،  )17/ يوسف" (الذِّئْب إِن ـكلقَالَ الْمو      اتقَـرب عـبى سي أَر

   افجع عبس نأْكُلُهي انمـالَ    "،  )43/ يوسـف " (سالْبِغـلَ ويالْخو
، )8/ النحـل " (والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُـق مـا ال تعلَمـونَ    

 ومـن   وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخـذي مـن الْجِبـالِ بيوتـا            "
وكَلْـبهم باسـطٌ ذراعيـه      "،  )68/ النحل" (الشجرِ ومما يعرِشونَ  

يدصا          "،  )18/ الكهف" (بِالْوـِسيـا ننِهِميب ـعمجـا ملَغـا بفَلَم
قَـالَ  "،  )61/ الكهـف " (حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه في الْبحـرِ سـربا       

أُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمي ولـي فيهـا مـَآرِب            هي عصاي أَتوكَّ  
/ طـه " (فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيـةٌ تـسعى      * قَالَ أَلْقها يا موسى   * أُخرى
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إِنَّ "، )78/ األنبيــاء" (نفَــشت فيــه غَــنم الْقَــومِ"، )20 -18
    اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ           ـوا لَـهعمتلَـوِ اجـا وابلُقُوا ذُبخي لَن 

          ـهنم ذُوهقنتـسئًا ال يـيش ابالـذُّب مهلُبسإِنْ ي73/ احلـج " (و( ،
"      ـبِنيانٌ مبثُع يفَإِذَا ه اهصـى إِذَا   "،  )32/ الـشعراء " (فَأَلْقَى عتح

يا أَيها النمـلُ ادخلُـوا مـساكنكُم        أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ       
، )18/ النمـل " (ال يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم ال يـشعرونَ       

"              بِنيـائالْغ ـنكَـانَ م أَم دهدى الْهال أَر يا لفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتو "
وا مـن دون اللَّـه أَوليـاَء كَمثَـلِ          مثَلُ الَّذين اتخذُ  "،  )20/النمل(

            لَـو ـوتكَبنالْع ـتيلَب وتيالْب نهإِنَّ أَوا وتيب ذَتخات وتكَبنالْع
إِنَّ أَنكَـر اَألصـوات لَـصوت       "،  )41/ العنكبوت" (كَانوا يعلَمونَ 

ــريِ مــان" (الْح ــوت"، )19/ لقم الْح ــه قَمفَالْتــيم لم ــو هو  "
قَالَ لَقَـد ظَلَمـك بِـسؤالِ نعجتـك إِلَـى           "،  )142/ الصافات(

اجِِهـا          "،  )24/ ص" (نِعلُوهمحي لَـم اةَ ثُـمرولُوا التمح ينثَلُ الَّذم
كَـأَنهم حمـر    "،  )7/ اجلمعـة " (كَمثَلِ الْحمارِ يحمـلُ أَسـفَارا     

أَفَـال ينظُـرونَ إِلَـى      "،  )51/ املدثِّر" (فَرت من قَسورة  * مستنفرة
  قَتلخ ف17/الغاشية" (اِإلبِلِ كَي(  ،"         ـكبـلَ رفَع ـفكَي ـرت أَلَم

  ). 1/ الفيل" (بِأَصحابِ الْفيلِ
وأما الثمار والفواكـه والنباتـات واألشـجار الـىت كـان            

ن منها الـتني والزيتـون واألعنـاب        يعرفها العرب فقد ذكر القرآ    
وهـو  (والرمان والنخيل والبقل والعدس والبصل والقثّـاء والفُـوم     
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) األراك( واخلَمـط   ) القَـرع (والقمح والـيقطني    ) الثوم أو احلنطة  
والقَـضب واَألب    والـسدر والطَّلْـح والرحيـان     ) الطرفاء(واَألثْل  

خـرِج لَنـا ممـا تنبِـت اَألرض مـن           فَادع لَنا ربك ي   : "والضرِيع
وهـو  "،  )61/ البقـرة " (بقْلها وقثَّائها وفُومها وعدسها وبـصلها     

الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه نبات كُـلِّ شـيٍء فَأَخرجنـا      
 متراكبا ومن النخلِ مـن طَلْعهـا قنـوانٌ          منه خضرا نخرِج منه حبا    

             ـرغَيا وبِهتـشـانَ ممالرـونَ وتيالزـابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيد
       ـاتآلي كُـمـي ذَلإِنَّ ف ـهعنيو ـرإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمظُران ابِهشتم

وهـو الَّـذي أَنـشأَ جنـات        "،  )99/ ألنعـام ا" (لقَومٍ يؤمنـونَ  
            فًـا أُكُلُـهلتخم عرالـزـلَ وخالنو ـاتوشرعم رغَيو اتوشرعم

       ابِهـشتم ـرغَيا وابِهـشتانَ ممالرونَ وتيالز141/ األنعـام " (و( ،
"اتابِــسي ــرأُخرٍ وــض خ التبــنس عــبس43/ فيوســ(" و( ،
 رجلَينِ جعلْنا َألحـدهما جنتـينِ مـن أَعنـابٍ           واضرِب لَهم مثَالً  "

، )32/ الكهــف" (وحفَفْناهمــا بِنخــلٍ وجعلْنــا بينهمــا زرعــا
/ مـرمي " (وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيـك رطَبـا جنِيـا        "

يوقَـد مـن    "،  )71/ طـه " (وُألصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ   "،  )25
  ةونتيز كَةاربم ةرجنِ     "،  )35/ النور" (شـيتنج هِمـيتنبِج ماهلْندبو

، )16/ سـبأ " (ذَواتي أُكُلٍ خمط وأَثْلٍ وشيٍء مـن سـدرٍ قَليـلٍ          
" ا عنتبأَننيٍ   وقْطي نةً مرجش ه146/ الصافات" (لَي(  ،"    ـنـا ملْنزنو

          يدـصالْح ـبحو ـاتنج ا بِهنتبكًا فَأَنارباًء ماِء مم9/ ق" (الس( ،
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       يدـضن ا طَلْعلَه قَاتاسلَ بخالنـلُ      "،  )10(وخالنـةٌ وهـا فَاكيهف
ــامِ اَألكْم ــ* ذَات الْحــانُو حيالرو فــصذُو الْع ــرمحن " (ب / ال

فـي  "، )68/ الـرمحن " (فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمـانٌ   "،  )12 -11
فَـروح  "،  )29 -28/ الواقعـة " (وطَلْحٍ منـضود  * سدرٍ مخضود 

و مـا قَطَعـتم مـن لينـة أَ        "،  )89/ الواقعة" (وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ  
  اللَّـه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوهمكْترظُـرِ  "، )5/ احلـشر " (تنفَلْي

  هامانُ إِلَى طَعسا     * اِإلنـبـاَء صا الْمنببا صأَن *     ضا اَألرـقَقْنش ثُـم
ـ   * وعنبا وقَـضبا  * فَأَنبتنا فيها حبا  *شقا خنـا وونتيزالًو *  قائـدحو
  -24/ عـبس " (متاعـا لَكُـم وَألنعـامكُم     * وفَاكهةً وأَبـا  * غُلْبا
والـتنيِ  "،  )6/ الغاشـية  (ٍ"لَيس لَهم طَعام إِالَّ من ضـرِيع      "،  )32

ونتيالز1/التني" (و .(  
طَـرة  والْقَنـاطريِ الْمقَن  : "وتبقى املعادن واجلواهر واملالبـس    

    ةـضالْفبِ والـذَّه ن14/ آل عمـران  " (م(  ،"    كُمـدثُوا أَحعفَـاب
  كُمرِقأى الفضة (بِو (   ـةيندإِلَى الْم هذه) " 19/  الكهـف(  ،"  ـملَه

             ـاوِرأَس ـنـا ميهنَ فلَّـوحي ارهاَألن هِمتحت نرِي مجت ندع اتنج
ـ     لْبيـبٍ وذَه نقٍ          مربـتإِسسٍ ودـنس ـنا مرـضـا خابيونَ ثس "

يحلَّونَ فيها من أَسـاوِر مـن ذَهـبٍ ولُؤلُـؤا           " ،  )31/ الكهف(
   رِيـرا حيهف مهاسبل33/ ، وفـاطر  23/ احلـج " (و(  ،"    ـا لَـهأَلَنو

يدد10/ سبأ" (الْح(  ،"       ِطْـرالْق نـيع ا لَـهـلْنأَسو)" ـ ، )12/ بأس
ولَوال أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمـن يكْفُـر بِـالرحمنِ             "
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/ الزخـرف " (لبيوتهِم سقُفًا من فَضة ومعـارِج علَيهـا يظْهـرونَ         
، )53/ الزخـرف " (فَلَوال أُلْقي علَيه أَسـوِرةٌ مـن ذَهـبٍ        "،  )33

، )53/ الـدخان " (بسونَ مـن سـندسٍ وإِسـتبرقٍ متقَـابِلني        يلْ"
/ الطـور " (ويطُوف علَيهِم غلْمانٌ لَهـم كَـأَنهم لُؤلُـؤ مكْنـونٌ          "

يرسـلُ  "،  )22/ الـرمحن " (يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ   "،  )24
     ارٍ ون ناظٌ  موا شكُملَيع    انرـصتنفَـال ت اسح35/ الـرمحن " (ن( ،

وأَنزلْنـا الْحديـد    "،  )58/ الـرمحن " (كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ  "
وجـزاهم بِمـا    "،  )25/ احلديـد " (فيه بأْس شديد ومنافع للنـاسِ     

 علَيهِم بَِآنِيـة مـن      ويطَاف"،  )12/ اإلنسان" (صبروا جنةً وحرِيرا  
ارِيرقَو تابٍ كَانأَكْوو ةض15/ اإلنسان" (ف    .(  

    كْرا ذيد أيضملكة ويثـرب واملدينـة ولـسان        وىف القرآن ا 
، وقريش ورحلتيها إىل الشام والـيمن، والكعبـة وإبـراهيم           العرب

أىب العرب وابنه إمساعيـل، وسـقاية احلجـيج وعمـارة املـسجد             
رام، وسبإ وعاد ومثـود ومـدين، وهـود وصـاحل  وشـعيب،         احل

واليهود والنصارى والـصابئني واملَجـوس، والـشعر والـشعراء          
والكُهان والنفَّاثات ىف العقَد، واألشهر احلُـرم، وهـى ذو القعـدة            
وذو احلجة واحملرم ورجب، وكانوا يتوقفـون فيهـا عـن القتـال             

ـ     هور هدنـة، وإن كـانوا أحيانـا مـا          واألخذ بالثأر وجيعلوا ش
يستمرون فيه معوضني عنها بشهور أخـرى يتوقفـون فيهـا عـن             

كمـا كـان األخـذ بالثـأر        ". النِسىء: "املعارك، وهو ما يسمونه   
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تقليدا جاهليا راسخا ىف أعماق الـنفس العربيـة، ولكـن باملقابـل       
ـ     أر فيـه  كانت مكة مبا فيها الكعبة حرما آمنا ال جيـوز األخـذ بالث

، "البلـد احلـرام   : "مهما كانت األسباب واملغريات، ولذلك يقـال      
وقد كان هـذا كلـه جـزءا        ". املسجد احلرام "، و "البيت احلرام "و

وال : "من حياة العرب وجغرافيتهم وتـارخيهم وثقافتـهم ودينـهم         
           ـلَ مقُت ـنمو قإِالَّ بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتت    ـا فَقَـدظْلُوم

إِنـه  ) باألخـذ بالثـأر   (جعلْنا لوليه سلْطَانا فَال يسرِف في الْقَتـلِ         
 الديـة منـه   هاباقتصاص الدولة من القاتل أو  بأخـذ   (كَانَ منصورا   

إِنَّ أَولَ  "،  )33/ اإلسـراء )" (ألولياء القتيـل حـسبما خيتـارون      
     ـاسِ لَلَّـذلنل عضو تيكَّـةَ    بى    ) أى مكـة  (ي بِبـدهكًـا واربم

نيالَملْعـا             * لنكَـانَ آم لَـهخد ـنمو يماهرإِب قَامم اتنيب اتآي يهف
          ـهإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع لَّهلـبِيالً وس    كَفَـر ـنمو 

وهـو  "،  )97 -96/ آل عمـران  " (منيفَإِنَّ اللَّه غَنِي عـنِ الْعـالَ      
الَّذي كَف أَيديهم عنكُم وأَيديكُم عنهم بِبطْنِ مكَّـةَ مـن بعـد أَنْ              

هـم الَّـذين كَفَـروا    * أَظْفَركُم علَيهِم وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصريا      
  الْح جِدسنِ الْمع وكُمدصو   لَّـهحلُـغَ مبكُوفًـا أَنْ يعم يدالْهامِ ور "

إِيالفهِـم رِحلَـةَ الـشتاِء      * ِإليالف قُـريشٍ  "،  )25 -24/ الفتح(
فيالصـا         "،  )2/ قريش" (واميق امـرالْح ـتيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج

الئـد ذَلـك لتعلَمـوا أَنَّ اللَّـه     للناسِ والشهر الْحرام والْهدي والْقَ  
يعلَم ما في السماوات ومـا فـي اَألرضِ وأَنَّ اللَّـه بِكُـلِّ شـيٍء                
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يملال           "،  )97/ املائدة" (ع ثْـرِبـلَ يـا أَهي مهنفَةٌ مطَائ إِذْ قَالَتو
جعلْنـا الْبيـت مثَابـةً      وإِذْ  "،  )13/ األحزاب" (مقَام لَكُم فَارجِعوا  

للناسِ وأَمنا واتخذُوا من مقَـامِ إِبـراهيم مـصلى وعهِـدنا إِلَـى              
إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتـي للطَّـائفني والْعـاكفني والركَّـعِ           

عـلْ هـذَا بلَـدا آمنـا وارزق         وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اج    * السجود
ـ               مـرِ قَـالَ ومِ اآلخـوالْيو بِاللَّه مهنم نآم نم اترالثَّم نم لَهأَه ن

*  ثُم أَضطَره إِلَى عـذَابِ النـارِ وبِـئْس الْمـصري           كَفَر فَأُمتعه قَليالً  
عد من الْبيت وإِسـماعيلُ ربنـا تقَبـلْ منـا           وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَوا   

   يملالْع يعمالس تأَن كـا     * إِننتيذُر ـنمو نِ لَـكيملسا ملْنعاجا ونبر
               ابـوالت ـتأَن ـكـا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً مأُم

الريمح *ـوالً    رسر يهِمثْ فعابا ونب         ـكاتآي هِملَـيلُـو عتي مهـنم 
         ـيمكالْح زِيـزالْع ـتأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو "

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ مـن حـرجٍ         "،  )129 -125/ البقرة(
/ احلـج " (يكُم إِبراهيم هو سـماكُم الْمـسلمني مـن قَبـلُ          ملَّةَ أَبِ 
78(  ،"           ـنامِ كَمـرالْح جِدـسةَ الْمـارمعو اجةَ الْحقَايس ملْتعأَج

         ـبِيلِ اللَّـهي سف داهجرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه ن19/ التوبـة " (آم( ،
"  و ودهالْي قَالَتو            ـمقُـلْ فَل هـاؤبأَحو ـاُء اللَّـهنأَب نحى نارصالن

يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بـشر ممـن خلَـق يغفـر لمـن يـشاُء          
ذِّبعيـا             ومهنيـا بمضِ وواَألر اتاومالـس لْـكم لَّهلاُء وشي نم

 ريصالْم هإِلَيـذُوا          "،  )18/ املائدة" (وختـوا ال تنآم ينـا الَّـذها أَيي
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          كُمـنم ملَّهـوتي ـنمضٍ وعاُء بيلأَو مهضعاَء بيلى أَوارصالنو ودهالْي
         نيمالظَّـال مي الْقَـودهال ي إِنَّ اللَّه مهنم هإِنَّ "،  )51/ املائـدة " (فَإِن

ذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ والنصارى مـن آمـن بِاللَّـه            الَّ
" والْيومِ اآلخرِ وعملَ صالحا فَال خوف علَـيهِم وال هـم يحزنـونَ          

إِنَّ الَّـذين آمنـوا والَّـذين هـادوا والـصابِئني           "،  )69/ املائدة(
رى والْمجوس والَّـذين أَشـركُوا إِنَّ اللَّـه يفْـصلُ بيـنهم                     والنصا

   ـهِيدٍء شـيلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ةاميالْق مو17/ احلـج " (ي( ،"  لَقَـد
/ سـبأ " (كَانَ لسبإٍ في مسكَنِهِم  آيةٌ جنتان عـن يمـنيٍ وشـمالٍ            

ى مدين أَخاهم شـعيبا فَقَـالَ يـا قَـومِ اعبـدوا اللَّـه       وإِلَ"،  )15
          ينفْـِسدضِ مـي اَألرا فثَـوعال تو راآلخ مووا الْيجارو *  وهفَكَـذَّب

       نيمـاثج ـمارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ *    ـودثَما وـادعو
م من مـساكنِهِم وزيـن لَهـم الـشيطَانُ أَعمـالَهم            وقَد تبين لَكُ  

       رِينـصبتسوا مكَـانبِيلِ ونِ الـسع مهد36/ العنكبـوت " (فَص- 
قَالُوا يا شعيب أَصالتك تأْمرك أَنْ نترك مـا يعبـد َآباؤنـا             "،  )38

    نالوي أَملَ ففْعأَنْ ن أَو        ـيدشالر ـيملالْح تَألن كاُء إِنشا نقَـالَ  * ا م
يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة مـن ربـي ورزقَنِـي منـه رِزقًـا                 
حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَـى مـا أَنهـاكُم عنـه إِنْ أُرِيـد إِالَّ               

استطَعت وما توفيقي إِالَّ بِاللَّه علَيـه توكَّلْـت وإِلَيـه           اِإلصالح ما   
أُنِيب *             ـابـا أَصثْـلُ مم كُميبصي أَنْ يقَاقش كُمنرِمجمِ ال يا قَويو

               يـدعبِب كُمـنم لُـوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون مقَو "
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، )103/ النحـل " (وهذَا لسانٌ عربِي مـبِني    "،  )89 -87/ وده(
"   نيالَمالْع بزِيلُ رنلَت هإِنو *    ـنياَألم وحالـر لَ بِهزن *   لَـى قَلْبِـكع

  رِينذنالْم نكُونَ متـبِنيٍ     * لم بِـيرع انـس192/ الـشعراء " (بِل- 
195(  ،"  صم ابتذَا كهـا    وبِيرا عانـسل قد) " 12/ األحقـاف( ،

"              ـبِنيآنٌ مقُـرو كْـرإِالَّ ذ وإِنْ ه ي لَهغبنا يمو رعالش اهنلَّما عمو "
، )224/ الـشعراء " (والـشعراُء يتـبِعهم الْغـاوونَ     "،  )69/ يس(
أَم يقُولُـونَ   *  وال مجنـون   فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمة ربـك بِكَـاهنٍ       "

    وننالْم بير بِه صبرتن راعلُ    "،  )30 -29/ الطـور " (شلَقَـو ـهإِن
 وال بِقَـولِ  *  مـا تؤمنـونَ    ا هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً    وم* رسولٍ كَرِميٍ 
/ احلاقّـة " (عـالَمني تنزِيـلٌ مـن رب الْ     *  ما تـذَكَّرونَ   كَاهنٍ قَليالً 

40- 43(  ،"       قَـدـي الْعف فَّاثَـاتالن رش نمو) " إِنَّ "،  )4/ الفَلَـق
               لَـقخ مـوي ابِ اللَّـهتي كا فرهش رشا عاثْن اللَّه دنورِ عهةَ الشدع

قَـيم فَـال    السماوات واَألرض منها أَربعةٌ حـرم ذَلـك الـدين الْ          
           كُملُونقَـاتـا يكَافَّـةً كَم نيرِكشلُوا الْمقَاتو كُمفُسأَن يهِنوا فمظْلت

     نيقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعـي الْكُفْـرِ       * كَافَّةً وةٌ فـادِسيُء زِيا النمإِن
 ويحرمونـه عامـا ليواطئُـوا       يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونه عامـا      

                هِمـالمـوُء أَعس ـملَه ـنيز اللَّه مرا حلُّوا محفَي اللَّه مرا حةَ مدع
      رِينالْكَـاف مي الْقَـودهال ي اللَّهـا  "،  )37 -36/ التوبـة " (ومإِن

   ةلْدالْب هذه بر دبأَنْ أَع ترٍء      أُمـيكُـلُّ ش لَـهـا وهمري حالَّـذ
     نيملـسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُم91/ النمـل " (و(  ،"   كِّـنمن لَـمأَو
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" لَهم حرما آمنا يجبى إِلَيه ثَمرات كُـلِّ شـيٍء رِزقًـا مـن لَـدنا               
مـا آمنـا ويتخطَّـف      أَولَم يروا أَنا جعلْنـا حر     "،  )57/ القَصص(

" الناس من حولهِم أَفَبِالْباطـلِ يؤمنـونَ وبِنِعمـة اللَّـه يكْفُـرونَ            
يا أَيها الَّذين آمنـوا ال تحلُّـوا شـعائر اللَّـه            "،  )67/ العنكبوت(

   امـرالْح رهال الشال آ        وو ـدال الْقَالئو يـدال الْهـ   و يالْب ـنيم ت
 من ربهِم ورِضـوانا وإِذَا حلَلْـتم فَاصـطَادوا          الْحرام يبتغونَ فَضالً  

وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عـنِ الْمـسجِد الْحـرامِ أَنْ             
 مـن    لَـيالً  لَّـذي أَسـرى بِعبـده     سبحانَ ا "،  )2/ املائدة" (تعتدوا

            لَـهوـا حكْناري بى الَّـذاَألقْـص جِدـسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم "
  ).1/ اإلسراء(

 كما أبرز القرآن ىف أكثـر مـن موضـعٍ متـسك العـرب              
اجلاهليني مبا تركه هلم األجـداد واآلبـاء مـن عـادات وتقاليـد              

وا ما أَنزلَ اللَّه قَـالُوا بـلْ نتبِـع          وإِذَا قيلَ لَهم اتبِع   : "متسكا حديديا 
ما أَلْفَينا علَيه َآباَءنا أَولَـو كَـانَ َآبـاؤهم ال يعقلُـونَ شـيئًا وال                

وإِذَا قيلَ لَهم تعـالَوا إِلَـى مـا أَنـزلَ           "،  )170/ البقرة" (يهتدونَ
    ولِ قَالُوا حسإِلَى الرو كَـانَ          اللَّه لَـوـا أَواَءنَآب هلَيا عندجا وا منبس

بـلْ  "،  )104/ املائـدة " (آباؤهم ال يعلَمونَ شـيئًا وال يهتـدونَ       
" قَالُوا إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمـة وإِنـا علَـى آثَـارِهم مهتـدونَ              

  ).22/ الزخرف(
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 الـوثنيني جنـد القـرآن الكـرمي         وباإلضافة إىل الكالم عن   
 مـن الطـائفتني   د اليهود والنصارى مبينا أن كُـال يتحدث عن عقائ  

كانوا يرددون أم أبناء اهللا وأحباؤه، وأن اليهـود كـانوا يقولـون     
إم لن يعذَّبوا يوم القيامة إال أيامـا معـدودات، وأن منـهم مـن               

 يقولـون إن املـسيح   كان جيعل عزيرا ابن اهللا مثلما كان النـصارى  
مـن  األخريون يثلِّثـون األلوهيـة، ومنـهم        هو ابن اهللا، وإن كان      

بل لقـد اختـذوا مـن أحبـارهم         . كان يعبد مرمي واملسيح مع اهللا     
ورهبام أربابا من دون اهللا يتبعون ما أدخلوه هلـم ىف الـدين مـن               

كمـا ذكـر    . عقائد وعبادات وشرائع ما أنزل اهللا ا من سـلطان         
حتريف الفريقني لكتبهم، ونـص علـى األطعمـة احملرمـة           القرآن  

على اليهود وما أضافوه إليها مما مل حيرمه سـبحانه علـيهم، وهـو              
طبقـا  حلم اإلبل، وأشار إىل عقيـدم ىف النبـوة وأـا حمـصورة           

أن اهللا قـد عهِـد إلـيهم أال          ىف بىن إسرائيل، وزعمهـم    لدعواهم  
اهم بقربان تـرتل عليـه مـن الـسماء          يؤمنوا بأى رسول إال إذا أت     

نار تلتهمه، وأنه سبحانه مل جيعل علـيهم ىف غـري اليهـود سـبيال،            
ومن مث كان من حقهـم أن يـسرقوهم وخيونـوا أمانـام معهـم         
دون خوف مـن عقـاب اهللا، وادعـائهم أـم قتلـوا املـسيح               

ـ      : "وصلبوه ه وأَحبـاؤه قُـلْ   وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَّ
فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم بلْ أَنتم بشر ممن خلَـق يغفـر لمـن يـشاُء               
ويعذِّب من يشاُء وللَّه ملْـك الـسماوات واَألرضِ ومـا بينهمـا             
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 ريصالْم هإِلَي18/ املائدة" (و(  ،"    ـا أَيوا إِنْ       قُـلْ يـاده ينـا الَّـذه
              مـتإِنْ كُن تـوا الْمـونماسِ فَتالن وند نم لَّهاُء ليلأَو كُمأَن متمعز

نيقاد6/ اجلمعة" (ص(  ،"   مهبِأَن كذَل)   أى بىن إسـرائيل (   قَـالُوا لَـن
      غَـرو اتوددعا مامإِالَّ أَي ارا الننسموا         تـا كَـانم يـنِهِمـي دف مه

وقَالَـت الْيهـود عزيـر ابـن اللَّـه      "، )24/ آل عمران " (يفْترونَ
              هِماهبِـأَفْو ملُهقَـو ـكذَل اللَّـه ـناب ـِسيحى الْمارصالن قَالَتو

ـ         * ه أَنـى يؤفَكُـونَ    يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم اللَّ
             ـناب ـِسيحالْمو اللَّـه وند ـنا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
                هانحـبس ـوإِالَّ ه ا ال إِلَـهـداحا ووا إِلَهدبعيوا إِالَّ لرا أُممو ميرم

فَـر الَّـذين قَـالُوا إِنَّ       لَقَد كَ "،  )31 -30/ التوبة" (عما يشرِكُونَ 
                ادئًا إِنْ أَرـيش اللَّـه ـنم كلمي نقُلْ فَم ميرم ناب ِسيحالْم وه اللَّه
              لَّـهلـا ويعمضِ جـي اَألرف نمو هأُمو ميرم ناب ِسيحالْم كلهأَنْ ي

    نيا بمضِ واَألرو اتاومالس لْكلَـى         مع اللَّـهاُء وـشا يم ا خيْلُقمه
  يرٍء قَدي17/ املائدة" (كُلِّ ش(  ،"         قَـالُوا إِنَّ اللَّـه ينالَّـذ كَفَر لَقَد

              وا اللَّـهـدبيلَ اعائـرنِي إِسا بي ِسيحقَالَ الْمو ميرم ناب ِسيحالْم وه
  رِكشي نم هإِن كُمبري وبـةَ       رنالْج ـهلَيع اللَّـه مـرح فَقَـد بِاللَّـه 

لَقَد كَفَـر الَّـذين قَـالُوا إِنَّ        * ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ     
اللَّه ثَالثُ ثَالثَة وما من إِلَه إِالَّ إِلَـه واحـد وإِنْ لَـم ينتهـوا عمـا          

 -72/ املائـدة " ( لَيمسن الَّذين كَفَروا منهم عـذَاب أَلـيم        يقُولُونَ
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابـن مـريم أَأَنـت قُلْـت للنـاسِ               "،  )73
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اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون اللَّه قَالَ سبحانك مـا يكُـونُ لـي              
لَيس لي بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَـم مـا فـي              أَنْ أَقُولَ ما    

/ املائـدة " (نفِْسي وال أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت عـالَّم الْغيـوبِ         
116(  ،"   مهنإِنَّ مو)   أى من اليهـود (      مهتونَ أَلْـِسنلْـولَفَرِيقًـا ي

 بسحتابِ لتبِالْك           ـوقُولُـونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك نم وه
                بالْكَـذ لَـى اللَّـهقُولُـونَ عيو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم

فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيـديهِم ثُـم يقُولُـونَ          * وهم يعلَمونَ 
 ذَا مه   ل اللَّه دنع يالً   نا قَلنثَم وا بِهرتشي         ـتبـا كَتمم ـمـلٌ لَهيفَو 

مـن  "، )79 -78/البقـرة " (أَيديهِم وويلٌ لَهـم ممـا يكْـِسبونَ      
     هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحوا ياده ينـا  "،  )46/ النـساء " (الَّذفَبِم

  هِمقْضةً        )  إسرائيل أى بىن (نـيقَاس مهـا قُلُـوبلْنعجو ماهنلَع ميثَاقَهم
يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونـسوا حظـا ممـا ذُكِّـروا بِـه وال       

 منهم فَاعف عـنهم واصـفَح       خائنة منهم إالَّ قَليالً   تزالُ تطَّلع علَى    
ومن الَّذين قَـالُوا إِنـا نـصارى أَخـذْنا          * ه يحب الْمحِسنِني  إِنَّ اللَّ 

ميثَاقَهم فَنسوا حظا ممـا ذُكِّـروا بِـه فَأَغْرينـا بيـنهم الْعـداوةَ               
والْبغضاَء إِلَى يومِ الْقيامـة وسـوف ينبـئُهم اللَّـه بِمـا كَـانوا               

ونَيعنـا كُـلَّ     "،  )14 -13/ املائدة" (صنمروا حـاده ينلَى الَّذعو
ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغـنمِ حرمنـا علَـيهِم شـحومهما إالَّ مـا               
             مـاهنيزج ـكظْـمٍ ذَللَطَ بِعتا اخم ا أَوايوا أَوِ الْحمهورظُه لَتمح

 كُلُّ الطَّعـامِ كَـانَ حـال      "،  )146/ األنعام" (هِم وإِنا لَصادقُونَ  بِبغيِ
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لبنِي إِسرائيلَ إِالَّ ما حرم إِسرائيلُ علَى نفِْسه مـن قَبـلِ أَنْ تنـزلَ               
             نيقـادص مـتـا إِنْ كُنلُوهفَات اةرووا بِـالتاةُ قُـلْ فَـأْتروآل " (الت

إِنَّ اللَّـه عهِـد إِلَينـا أَالَّ        ) أى اليهود (الَّذين قَالُوا   "،  )93/ رانعم
نؤمن لرسولٍ حتى يأْتينا بِقُربان تأْكُلُه النار قُلْ قَـد جـاَءكُم رسـلٌ           

" نـتم صـادقني   من قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم فَلم قَتلْتموهم إِنْ كُ        
مـن  (وقَالَت طَائفَـةٌ مـن أَهـلِ الْكتـاب ِ         "،  )183/ آل عمران (

آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّـذين آمنـوا وجـه النهـارِ            ) يهود املدينة 
م وال تؤمنوا إِالَّ لمـن تبِـع ديـنكُ        * واكْفُروا َآخره لَعلَّهم يرجِعونَ   

                  أَو ميـتـا أُوتثْـلَ مم ـدى أَحتـؤأَنْ ي ى اللَّـهدى هدقُلْ إِنَّ الْه
يحاجوكُم عند ربكُم قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّـه يؤتيـه مـن يـشاُء               

  يملع عاسو اللَّهـ          * و ضلِ يختص بِرحمته مـن يـشاُء واللَّـه ذُو الْفَ
ومن أَهلِ الْكتابِ مـن إِنْ تأْمنـه بِقنطَـارٍ يـؤده إِلَيـك              * الْعظيمِ

ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ ال يؤده إِلَيك إِالَّ ما دمـت علَيـه قَائمـا                
   نييي اُألما فنلَيع سقَالُوا لَي مهبِأَن كذَل    لَـى اللَّـهقُولُـونَ عيبِيلٌ وس 

أى (وقَـولهِم   "،  )75 -72/ آل عمـران  " (الْكَذب وهم يعلَمونَ  
إِنا قَتلْنا الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّـه ومـا قَتلُـوه             ) اليهود

       اخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَبا صمو       ـهنم ـكي شلَف يهلَفُوا فت
بـلْ رفَعـه اللَّـه      * ما لَهم بِه من علْمٍ إِالَّ اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا          

ويبقـى  ). 158 -157/ النـساء " (إِلَيه وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيمـا     
هيـة هـذا    اوس، وهناك آية قرآنية تتحدث عن التثنيـة ىف األلو         
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وقَالَ اللَّه ال تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنمـا هـو إِلَـه  واحـد               : "نصها
 ونبهفَار ايوأقـرب مـا ميكـن أن يفـد إىل         )51/النحـل " (فَإِي ،

واحـدا للنـور،   : الذهن هنا ثَنوِية فارس، إذ كانوا يعبـدون إهلـني     
 هناك عـرب يؤمنـون ـا        وأغلب الظن أنه كان   . واآلخر للظلمة 
  .تأثّرا بالفرس
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علـى تقـسيم    العرب القـدماء    اتفق علماء    :أنساب العرب 
العاربـة هـم    ، قـائلني إن      عاربـة ومـستعرِبة   : العرب إىل نوعني  

 فهمهم اهللا اللغة العربيـة ابتـداًء  فتكلمـوا           العرب األوائل الذين  
 وإمـا مبعـىن      عاربة، إما مبعىن الراسخة يف العروبيـة،      : ا، فقيل هلم  

املـستعربة فهـم    وأمـا    .  العرب العرباء :  وقد يقال هلم    . املبتدعة هلا 
مـن هـم     مث اختلـف يف       . الذين دخلوا يف العروبية من بعد العجمة      

املستعربة، فـذهب بعـضهم إىل أن       من هم العرب    العاربة و العرب  
العاربة هم عاد ومثود وطَسم وجديس وأَمـيم وعبِيـل والعمالقـة            
وعبد صنم وجرهم وحضرموت وحضوراء وبنـو ثـابر والـسلَف           

 واملستعربة هم بنـو قحطـان بـن عـابر وبنـو              . ومن يف معناهم  
ليه الـسالم كانـت     إمساعيل عليه السالم ألن لغة عابر وإمساعيل ع       

عجمية، فتعلم بنو قحطان العربيـة مـن العاربـة ممـن كـان يف               
زمام، وتعلم بنو إمساعيل العربية من جرهم ومـن بـين قحطـان             

 وذهـب آخـرون إىل أن بـين     . حني نزلوا عليه وعلى أمـه مبكـة    
. قحطان هم العاربة، وأن املـستعربة هـم بنـو إمساعيـل فقـط              

   فالبائـدة  :  ا العرب إىل بائـدة وغريهـا      كذلك قسم املؤرخون أيض
هم الذين بادوا ودرست آثارهم كعاد ومثـود وطَـسم وجـديس            

 ويلحـق ـم مـدين، فـإم ممـن ورد القـرآن        .وجرهم األوىل 
وغري البائدة هم الباقون يف القرون املتـأخرة بعـد ذلـك            . الكهم
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ـ   . كجرهم الثانية وسبإ وبين عدنان     ن بـاد بعـد ذلـك       مث منهم م
  .عدنان كبقايا سبإ وبين حىت اآلنمن تأخر منهم  و،كجرهم

وينقسم العرب إىل قبائل، والقبيلـة هـي عمـاد احليـاة يف             
. البادية، ا حيتمي األعرايب يف الـدفاع عـن نفـسه وعـن مالـه              

، "النـسب " وجيمـع شـتاا هـو        والرابط الذي يربط مشل القبيلة    
. دم واحـد لقبيلة كلها بنـسب واحـد و  ناء ا أب ارتباطُويفسر ذلك   

ويرجع أهلُ األنـساب نـسب كـل قبيلـة إىل جـد أعلـى، مث                
وهكـذا، حـىت يـصلوا      ... جداد القبائل إىل أجداد أقدم    يرجعون أ 

وقـد حفظـت الكتابـات      . قحطان وعدنان : إىل اجلَدين األخريين  
 َءالعربية اجلنوبية أمساء عدد كـبري مـن القبائـل مل يعـرف أمسـا              

 وهي تفيدنا فائدة كـبرية يف الوقـوف علـى           ، األخبار أكثرها أهلُ 
ـ  كانـت قـد هلكـت أو          الـيت   القبائل تلك لطـت   واخت تاحنلّ

وتتألف القبيلـة مـن بيـوت خيتلـف عـددها           . بالقبائل األخرى 
والقبيلـة هـي احلكومـة    . باختالف حجم القبيلة واختالف املواسم  

ه هـذه احلكومـة يطـاع    الوحيدة اليت يفقهها األعرايب، وما تقـرر      
وقـد أطلـق    . ن يأخذ حقه من املعتدي عليـه      أوينفَّذ، وا يستطيع    
فقـريش قبيلـة،    : على احلَضر أيـضا   " القبيلة"أهل األنساب لفظة    

ووطـن القبيلـة هـو      . واألوس قبيلة، واخلزرج قبيلة، وثقيف قبيلة     
املضارب الىت ترتهلا واألماكن الـىت ميتـد نفوذهـا إليهـا، فهـو              

وتتألف القبيلـة مـن عمـائر،       . سع حسب نفوذ القبيلة   ص ويت قليت
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ن قـول علمـاء العـرب إ      وي.  أقـلّ  كما تتألف العمائر من أقسامٍ    
: هناك جتمعـات  أكـرب حجمـا مـن القبيلـة أطلقـوا عليهـا               

 بنو قحطـان وبنـو عـدنان، فكـل منـهما            ا ومثاهل ،"الشعوب"
لـواردة  مـن األلفـاظ ا    " الشعب "ةولفظ. شعب، وما دوما قبائل   

 :، وتكْتـب "قبيلـة " وهـي فيهـا مبعـىن      ،املسنداخلط  يف نصوص   
حرف النـون يف أواخـر األمسـاء أداة      ، ألن   "الشعب"أي  ،  "شعنب"

ويلـي الـشعب يف اصـطالح       . للتعريف يف اللغات العربية اجلنوبية    
القبيلـةُ، مث العمـارة، مث الـبطن، مث الفخــذ، مث    : أهـل النـسب  

 األبعـد مثـل عـدنان و قحطـان،          النسبهو  فالشعب  . الفصيلة
والقبيلة مثل ربيعة ومضر، والعمارة مثل قريش وكنانـة، والـبطن           
مثل بين عبد مناف وبين خمزوم، ومثل بـين هاشـم وبـين أميـة،               

" ابـن الكلـيب   "وجعـل   . والفصيلة مثل بين أيب طالب وبين العباس      
ـ  بني الفخذ والفصيلة هـي مرتبـة العـشرية، وهـي ر            مرتبةً ط ه

 .الرجل
وقسم النويري النظـام القبلـي عنـد العـرب إىل عـشر             

ـ   ، أى األصل، وهـو قحطـان وعـدنان،         "اجلذْم"طبقات مبتدئا ب
مث . مث اجلمـاهري، وهـي الطبقـة الثانيـة        . وهذه هى الطبقة األوىل   

 القبيلـة، وهـي     :مث الطبقة الرابعـة   . الشعوب، وهى الطبقة الثالثة   
 العمـائر،   : مث الطبقة اخلامـسة    .اليت دونَ الشعب، وتجمع العمائر    

 :مث الطبقـة الـسادسة    . وهي اليت دون القبائل، وجتمـع البطـون       
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 األفخـاذ،   :مث الطبقـة الـسابعة    . البطون، وهي اليت جتمع األفخاذ    
مث الطبقـة   . وهي أصغر من البطـون، والفَخـذ جتمـع العـشائر          

 العشائر، واحـدها عـشرية، وهـم الـذين يتعـاقلون إىل             :الثامنة
 الفصائل، واحـدها فـصيلة، وهـم        :مث الطبقة التاسعة  .  آباء أربعة

 الـرهط، وهـم     :مث الطبقـة العاشـرة    . أهل بيت الرجل وخاصته   
وأصغر وحدة من وحدات القبيلـة هـي األسـرة،          . الرجل وأسرته 

تلـف  الـيت خي  ا  ها نبتت شـجر   ، فهي نواة القبيلة، ومن    "البيت"أي  
ـ       عددحجمها و  والظـروف  ها   أغصاا وفروعهـا بـاختالف منبت

وقـد اصـطلح علمـاء النـسب        . والعوامل اليت أثرت يف تكوينها    
ربيعـة ومـضر   : على أن للعرب بعد قحطان وعدنان أربعة أركـان        

وال ميكن أن خيرج نسب عريب أصـيل عـن أصـل            . ومين وقضاعة 
 .من هذه األصول

 أوهلـا أن     :  العرب على مخـسة أَضـرب      عندوأمساء القبائل    
كعـاد ومثـود ومـدين ومـن       " األب"لـة لفظـة     يطْلَق على القبي  

وإىل "،  "وإىل عـاد   "   : وبذلك ورد القرآن كقولـه تعـاىل      . شاكلهم
وأكثـر مـا يكـون      .  يريد بين عاد وبين مثود      ،" وإىل مدين "،  "مثود

 ،ذلك يف الشعوب والقبائل العظام، ال سيما يف األزمـان املتقدمـة            
ـ   . البطون واألفخـاذ وحنومهـا   خبالف  أن يطلـق علـى     اوثانيهم

 يكـون ذلـك يف البطـون        وأكثـر مـا   ،  "بنو فالن "القبيلة لفظ   
   وثالثهـا .  زمـان املتـأخرة   يف األوخباصةواألفخاذ والقبائل الصغار،    
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أن ترِد القبيلة بلفـظ اجلمـع مـع األلـف والـالم كالطـالبيني               
 وأكثر مـا يكـون ذلـك يف املتـأخرين دون            ،واجلعافرة وحنومها 

ـ       اورابعه.  غريهم كـآل ربيعـة وآل     " آل فـالن  " أن يعرب عنها بـ
 وأكثر مـا يكـون ذلـك يف األزمنـة           ،فضل وآل علي وما أشبه    

ـ    ،املتأخرة ال سيما يف عرب الـشام يف زماننـا          " اآلل" واملـراد بـ
ـ      .  األهل ، وال يوجـد    "أوالد فـالن  "وخامسها أن يعرب عنـها بـ

    . ذلك إال يف املتأخرين يف أفخاذ العرب على قلة
الب أمساء العرب منقولة ممـا خيالطونـه وجياورونـه مـن            وغ

ـ  ـ     "أسد ومنر "احليوان ك ، أو  "نبـت وحنظلـة   "، أو من النبات كـ
ـ     ، أو مـن أجـزاء األرض       "حيـة وحـنش   "من احلـشرات كـ

 والغالب على العـرب تـسمية أبنـائهم          . وحنوه" فهر وصخر "كـ
ـ   ، وتـسمية   "كلب وحنظلة وضـرار وحـرب     "مبكروه األمساء ك

ـ  م  عبيده  وحيكـى أنـه قيـل      ".فالح وجناح "بـمحبوب األمساء ك
كلـب  "مسـاء حنـو     مل تـسمون أبنـاءكم بـشر األ       : لواحد منهم 

؟ فكـان    "مـرزوق وربـاح   "مساء حنو   ، وعبيدكم بأحسن األ   "وذئب
 يريـد أن     .  إمنا نسمي أبناءنا ألعـدائنا، وعبيـدنا ألنفـسنا          : جوابه

األمسـاء، والعبيـد معـدة      األبناء معدة لألعداء فاختاروا هلم شـر        
وكـان العـرب يتعـززون      . ألنفسهم فاختاروا هلم خـري األمسـاء  

بانتسام إىل اليمن، فكان من ينقلب علـى نـسبه يتخـذ لنفـسه              
نسبا ميانيا ألجل أن امللوك كانت يف اليمن، مثـل آل النعمـان بـن         
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املنذر من خلـم، وآل سـليح مـن قـضاعة، وآل حمـرق، وآل               
  .كربهو حمري األ، وجالعرجن

 بـني    نـوع ارتبـاط آخـر      ، إىل جانب النسب   ،وكان هناك 
إليهـا  حاجـة األعـراب      الىت كانت  القبائل العربية هو األحالف،   
 الغـزو يف الباديـة ضـرورة مـن     إذ، أكثر وأشد من حاجة احلضر   

 وشحها والنبساط أرضـها وعـدم وجـود      هاضرورات احلياة لفقر  
ي املغزو منه، فاضـطُرت القبائـل        وحتم حواجز طبيعية تعوق الغزو   

وغايـة األحـالف    . إىل اصطناع محاية طبيعية هلا هـي األحـالف        
محاية املال والنفس وكبح مجاح املعتـدين، وهـذه هـى األحـالف       

أما األحالف اهلجوميـة الـيت تعقَـد لتحقيـق أغـراض          . الدفاعية
هجومية، مثل غزو حلف حلفًا آخـر، أو قبيلـة ضـخمة قبيلـةً              

ةً أخرى، فإـا ال تعمـر طـويال كمـا تعمـر األحـالف               ضخم
وقـد  . الدفاعية ألن أسباب انعقادها تزول بتنفيذ مـا اتفـق عليـه     

أو طـروء    ىف املـصاحل     يتحطم احللف بـسبب ظهـور اخـتالف       
كـن يف حـسبان املتحـالفني يـوم عقـدوا حلفهـم،             مصاحل مل ت  

 .يدفيتصدع بنيان احللف ويتهدم ليظهر حمله حلف آخر جد
ن هلم من محاية أرضهم ومـن طبيعـة احليـاة           إأما احلَضر، ف  

اليت حييوا ما خيفف مـن حاجتـهم إىل احللْـف القبلـي وجيعـل               
أحالفهم طرازا آخر، فقد منحتهم الطبيعة حجرا صـلْدا بنـوا بـه             
أبراجا وحصونا ومعاقل حموا ا مساكنهم مـن طمـع الطـامعني،          
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ين ال يسهل علـيهم اقتحـام احلـصون وال          وال سيما األعراب الذ   
كمـا أمـدم مبـواد      . دميها لعدم وجود أسلحة لديهم تؤثر فيها      

وغايـة مـا فعلـه      . بناء مكنتهم من إنشاء احليطان واألسوار حوهلا      
احلضر من األحالف هو حتالفهم مع من أحاط ـم مـن األعـراب         

ـ لضمان عدم حترشهم م أو ملنع األعراب اآلخرين من            هـذا ل  مث
م مـن   ، وكذلك عقد معاهدات مع القبائل ملـرور جتـار         التحرش

أرضها بأمن وسالم مقابل هـدايا أو أربـاح أو أمـوال تـدفع إىل               
 . أحد منهم ماحتكاكساداا تأليفًا لقلوم وضمانا لعدم 

ومن أهم القبائل القحطانية اليت كان هلا شـأن يـذكر عنـد             
يف   قُـضاعة  :ومـن جمموعـة محـري     . ظهور اإلسالم حمير وكهالن   

 كلـب وأسـد،     :ومـن قـضاعة   . رأي من جعل قضاعة من اليمن     
وأمـا جمموعـة كهـالن فتتـألف مـن األزد           .  تنـوخ  :ومن أسد 

غـسان واألوس واخلـزرج     : وهمدان ومذْحج وطَئّ، ومـن األزد     
" ربيعـة "وقـد عرِفَـت     . وربيعة من القبائل العربية الكبرية العـدد      

كمـا جـاء    (ألنـه   " ربيعة الفرس : "وإمنا قيل له  ". سربيعة الفر "بـ
أُعطي من مرياث أبيه اخليل، وأُعطـي أخـوه مـضر           ) عند القدماء 

 يمأمنـار أخومهـا الغـنم        ". مضر احلمراء : "الذهب فس ـيطوأُع
يموذُ". أمنار الشاة : "فسا ملـا حـضرته الوفـاة           كا أن نـزارر أيض

: عبة، وأعطـى مـضر ناقـة محـراء، فـسمي          آثر إيادا بوالية الك   
، "ربيعـة الفـرس   : "، وأعطى ربيعة فرسه، فـسموا     "مضر احلمراء "
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: فحـضنت بنيـه، فـسمي     " جبيلـة : "وأعطى أمنار جارية له تسمى    
 قـريش، حـىت إن النـاس        :ومن أشهر قبائل مـضر    ". جبيلة أمنار "

" قرشـي " معـىن انـصرف ذهنـهم إىل      " مضرِي: "كانوا إذا قالوا  
 . الشتهار قريش باملضرية

كنـدة امللـوك،   : ألقاب فقيـل  على بعض القبائل    قلطْأُولقد  
  ان، وهج الطعذْحدان أحالس اخليل، واألَ   وممد البأس  زوبعض . د أُس

 وشدة، قوة تشري إىل    هذه األلقاب ألقاب حسنة مجيلة، وبعضها ألقاب      
ة ا تتخذها سمالقبائل املوهي ألقاب كانت ا . غضاضة فيه ها ال   وبعض

ـ  على األقل ال ترى     مفخرا وسبيال إىل املباهاة، أو       غـري أن   . اا بأس
         هناك ألقابا أخرى تشري إىل استصغار شأن القبيلة اليت نع  مثل  اتت ،

ـ  ، ومل وما شاكل ذلك  " قُراد" و "األقارع"و" األجارب"و" القَين" ر  ت
ـِّئ . لقابمثل تلك األ   األجيال التالية عارا ىف     بـاجلود   واشتهرت طَ

وعرِفَت باهلة باللؤم، حىت ضـرِب      . ا حامت وأوس بن حارثة منه     ملوقع
ج لدواكتسبت م . ل بالرمي عبنو ثُ واشتهر  ". لؤم باهلة : "ملثل فقيل ا ا 

وبرز بنو . شهرة واسعة يف القيافة، إذ اختصت ا من بني سائر العرب    
لب يف العيافة، فهم أَ    هزر العرب وأَ  جعرِفَت إياد خبطبائهـا،    . همفيوع

وعرِفت كندة بغـالء    ". ثريدة غسان : "فقيلان بثريدهم   سوملوك غَ 
 أي أم جيمعون    ،باجلوع واألحاديث " خزاعة" وعرِفت   .مهور بنام 

  .بني الفقر والدعاوى الفارغة
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 فـى ف: نقرأ كالما كثريا ىف هذا املوضـوع      وىف كتب التراث    
البن دريد أن بىن لهب أَعيف العـرب وأَزجـرهم          مثال  " شتقاقاال"

الشاعر األمـوى   ة  زر ع يثَأن كُ البن قُتيبة   " عيون األخبار " وىف .للطري
لَّ على بـىن    احتاج ذات مرة أن يستعني بأحد من العافة فد        املعروف  

لذلك، فقال ىف حسبما ورد ىف اخلربدقيقةله  عيافتهم كانتوب، ه     :  
تل متميمههندلم عغي العا أَبتقَ  بـوإىل ل فنيائالع لمع دد ربِه  

كتب النحو  من  " املبتدإ واخلرب "باب   ىف   لة الشواهد املتداو  منو
ـِّئينسبو، البيت التاىل   : لرجل من طَ

  رتـَطري مـذا الالةَ لهبِى إـمق ملْغيا  و لهبٍ، فال تك ـخبري بن
بيـت شـعر    ىف التقـدمي ل    اجلاحظ   قولي" البيان والتبيني "وىف  

وقـد ذكـر    : "األزارقـة اخلوارج   منإياديا  ا  خطيبميدح فيه صاحبه    
اعرالش      جنـدبٍ اإليـادي بن ـه         زيديف مرثيِت األزرقـي اخلطيـب 

ب املثـلَ   اإليادي حيثُ ذكره باخلطَابـة وضـر       أليب دواد بنِ حرِيز   
  :خبطباء إياد فقال

 " وعذْرةَ واملنطيق زيد بن جندبِ  دـ بن معب أو لقيط إيادسكقُ

أن رسـول اللّـه صـلى اهللا عليـه          "أيـضا   " البيان والتبيني "وىف   
) وعـن ( ...سـقْيا اللّـه    فإمنـا هـن    ال تغالُوا بالنساء  : وسلم قال 
 :وسـلم  عليـه  صـلى اهللا  قال رسـول اللّـه      : الشعيب مجالد عن 

 كتـاب وىف  . "كنـدة  اللهم أذهب ملك غـسان، وضـع مهـور        
قـصص مـن براعـة قـوم ىف         ال إحـدى     بطل يتعجب" بخالءال"
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ـ   من   احلقائق الغائبة االستدالل على    الـىت ال تلفـت    شواهد  بعض ال
ـ       ،قيافةهذه واهللا ال  : "فيقولنظر اآلخرين    وال قيافـة بـىن م دجل". 

ـ    :قيل لرجل من العرب    ":وفيه أيضا   ،بائـل ق جبميـع ال   تقـد نزلْ
العقـد  "وىف   ."جـوع وأحاديـث   :  قـال  ؟اعـة زخ فكيف رأيت 

 كـان أرمـى العـرب،    .ل عمرو بن املُـسبح  عومن بين ثُ  ": "الفريد
  :س بقولهالقَي امرؤ وإياه يعين

  هرِتقه من يخمْرج كَفَّ   رب رام من بين ثُعلٍ
 والسالم وهو ابـن مخـس ومائـة         يه الصالة  عل  النيب وأدرك

ـ "صـاحب   ويقول املرادى   . "مسلَسنة فأَ  ر ىف أعيـان      لْسرك الـد
ـ    "ل عإن بىن ثُ" القرن الثاىن عشر  قبيلة مـن العـرب رمـاة يضب ر

: للـصفدى "  بالوفَيـات  الـواىف " ىفو". م املثل جلـودة رمـيهم     
 قـال   وكانت العرب تستنكف من االنتـساب إىل باهلـة حـىت          "

  :الشاعر
  هاهلـإذا كانت النفس من ب     من هاشمٍوما ينفع األصلُ

  :وقال اآلخر
  ى الكلب من لؤم هذا النسبوع يــــ يا باهل:ولو قيل للكلب

ـ ُيقال إن األصـمعي د     :أليب عبيدة  وقيل يف النـسب إىل     َيع
النـاس إذا    ألن: ومل؟ قـال  : فقيـل  .هذا مـا ميكـن    : فقال .باهلة

ا منـها، فكيـف جيـيء مـن ال هـو منـها              و باهلة ترب  كانوا من 
ألىب " مثار القلـوب ىف املـضاف واملنـسوب        "وىف". فينتسب إليها؟ 
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ومل تـزل العـرب     : "نقرأ" لؤم باهلة "حتت عنوان   منصور الثعالىب و  
ـ فمث خ  تصف باهلة باللؤم يف اجلاهلية واإلسالم،      يمنـهم تلـك     ت 

  :م وبنيه حىت قال القائللسة بن مبيت بقُتفَر وش،الصفة
    إذا ما قريشـإن اخلالفة يف بـف    هاكُلْ خال ملَاهه  

 ومما يأنـه قيـل ألعـرايب      ى من لؤم باهلة   كَح  : ك أن  أيـسر
 : فقيـل  .ال واهللا : فقـال  ؟ىلك مئة ألـف درهـم وأنـت بـاهل         

أفيسر   ك أن لك حمقيـل  .اللـهم ال  : النعم وأنك منـها؟ قـال      ر  :
نعـم، ولكـن بـشريطة      : نك يف اجلنة وأنت باهلي؟ قال     أ أفيسرك

فيمـا يـضاف وينـسب      "وحتت عنوان    ."أال يعلم أهلها أنين منها    
: التاليـة القبليـة   األلقـاب   قائمة    جند  ذات الكتاب  من "إىل القبائل 

"  إيالف قريش، ت        ـ يه بين خمزوم، جود طيء، لؤم باهلـة، ر اة بـين   م
 هلـب، خطبـاء إيـاد، ثريـدة         بـين  ثعل، قيافة بين مدجل، عيافـة     

  غسان، مهور كن دة، حالبـن  " العقـد الفريـد   " وىف   ."ة بين سليم  ر
: فقـال  عـن العـرب،   ) النـسابة (سأل زِياد دغْفـالً     ": ربه عبد

  من، واإلسالمة للياجلاهلي ضمر، وال لـ فَي بيعـة  ة بينـهما  نقـال .لر : 
ـ  ،فاخر بِكنانـة  :  قال .فأخربين عن مضر    وحـارِب   ، بتمـيم  راث وك

. واألجنـاد، وأمـا أَسـد ففيهـا دلٌّ وكبـر      بِقَيس، ففيها الفُرسان 
يف بـين    مـا تقـولُ   :  بن أيب سفيان دغْفالً فقال لـه       وسأل معاويةُ 

فمـا  :  قـال  .أعناق ظباء، وأعجاز نِـساء    : عامر بن صعصعة؟ قال   
فمـا  : فَـة، قـال    كا  قَافَة، فُـصحاءُ   عافَةٌ: قال تقول يف بين أسد؟   
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آذاك، وإن    أَخـشن إن صـادفْته     حجـر : تقول يف بين متيم؟ قـال     
جـوع  : فمـا تقـول يف خزاعـة؟ قـال        :  قـال  .تركته أَعفـاك  
 ويقـول   ."شـدة وإبـاء   : يف اليمن؟ قال   فما تقول : وأحاديث؟ قال 

كـان ملـوك غـسان      ": "التذكرة احلمدونية " صاحب   ابن محدون 
 : كمـا يقـال    ،ثريـدة غـسان   : نعمة، فيقـال  ه وال يوصفون بالترفُّ 

 .إخل.. ".، ومضرية أىب سفيانعاندوذ ابن جالُفَ
وقـد يكـون هـذا      . ولكلّ قبيلة جد تنتمي إليه وتباهي بـه       

اجلد جدا حقيقيا، أي إنسانا عاش ومـات وسـاد القبيلـة وتـرك              
    ا فيها حىت نا كبريوقـد يكـون اجلـد اسـم        . بت القبيلة إليه  ِسأثر

بـه وصـار كأنـه       ح رِفَتن وتألّف من قبائل عديدة حىت علْف تكو
علـى حـد زعـم أهـل        " تنوخ"ومن هذا القبيل اسم     . اسم جدها 

األخبار، فقد رووا أن تنوخ قبائـل عديـدة اجتمعـت وحتالفـت             
وقد يكـون اجلـد اسـم موضـع أقامـت           . وأقامت يف مواضعها  

خبـار عـن اسـم       أهـل األ   قـول القبيلة به فنِسبت إليه كمـا ي      
بنـو سـعد   " إله نِسب عباده إليـه مثـل   وقد يكون اسم  ". غسان"

وقـد يكـون اسـم      ". مهـدان "جد قبيلة   " تالب ريام "، و "ةريالعش
ذلـك ممـا يـدخل يف دراسـة أصـول           إىل  حيوان أو نبات أو ما      

 .األمساء ومصادرها واشتقاقاا
ــيم و ــل ال تق ــسياسية للقبائ ــصاحل ال ــا لُألامل ــوزن خة و

 فإذا اختلفـت املـصلحة مل جتـد القبائـل عندئـذ أيـة         والنسب،
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غضاضة يف االنفصال عن قبيلة مؤاخية هلـا لتتحـالف مـع قبيلـة              
يف حـرب   " بين عـامر  "مثالً حتالفت مع    " عبس"فـ. ضدها أخرى

مـع  " ذبيـان "وحتالفـت   . ، وهـي أختـها    "ذبيان" البسوس على 
مـن  " ذبيـان "و" عـبس "بني و" متيم"مع ما بني  " عبس"على  " متيم"

مـع صـلة    " بكـر "و" تغلـب "وقعت حروب بـني     و. عداء قدمي 
. الرحم والقرابة القوية اليت كانت تـربط بـني القبيلـتني األخـتني       

ها ملكًـا هلـا تنتـشر     دولكل قبيلة أرض تعيش عليها وترتل ا وتع       
ا بطوا وعشائرها، وال تسمح لغريـبٍ بـالرتول فيهـا واملـرور      

وقد اختص كـل بطـن منـها بناحيتـه          .  ورضاها ا إال مبوافقتها  
ومتتـد أرض القبيلـة إىل املواضـع الـيت          . فانفرد ا وعدها أرضه   

.  أو مـا شـاكل ذلـك     أو واد  لٍّتبتصل بيوا إليها، وتعين احلدود      
حلـدودها علـى األرض     أحيانـا   ونظرا إىل عدم تثبيـت القبائـل        

أسـباب الـرتاع    برسم معامل بارزة هلا صارت احلدود سـببا مـن           
  .هااملستمر والقتال الدائم بين

بنائهـا،  أل قبلـة مبثابـة   مواضع املاء يف أرض القبيلـة       تعد  و
ولكـل قبيلـة    ". إكسري احليـاة  "يستقون منها ما حيتاجون إليه من       

وإذا أراد غريـب    . حق محاية أرضها، شأا يف ذلك شـأن الـدول         
وإذا كـان  .  أفرادهـا اجتياز أرضها فال بد أن يكون يف محاية أحـد        

اتاز مجاعة، كأن يكون قافلة أو قبيلة أو حيـا يريـد التنقـل إىل               
أرض أخرى عرب تلك األرض، فعليه أخذ إذن مـن القبيلـة خيولـه              
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ـ     . املرور ا، و إال تعرض للمنع والقتال       ار لـذا كـان ال بـد للتج
 القبائل للـسماح هلـم بـاملرور بـدفع إتـاوات            شيوخمن ترضية   

 .فت القبائل آنذاك على أخذها من العابرينتعار
وسيد القبيلة بالنسبة للقبيلة مثل امللـك بالنـسبة ململكتـه،           

 ،فهو الرئيس واملرجع واملسؤول عن أتباعـه يف الـسلم واحلـرب           
. يقصده ذوو احلاجات من أبنـاء القبيلـة إن احتـاجوا إىل حاجـة        

ه ملكًـا   وقد جيمع هذا الرئيس مشل مجلة قبائل، وقد ينـصب نفـس           
ـ   آعليها، كالذي فعله ملوك كندة من بين         ار وغريهـم   رمـكـل ال

ورمبا ال خنطئ إذا ما قلنـا إن أكثـر مؤسـسي األسـر              . من امللوك 
املالكة يف بالد العرب كانوا سادات قبائـل يف األصـل، اسـتغلوا             

   روها يف سـبيل احلـصول علـى        مواهبهم وإمكانات قبيلتهم وسخ
 يسود قومـه أن يتحلـى خبـالل محيـدة        وعلى من . ك فنالوه لْـُامل

كـأن يتحمـل   : وسجايا طيبة جتعل الناس يعترفون بسيادته علـيهم       
أذى قومه، وأن يكون شريفًا يف أفعالـه حليمـا كرميـا يتجاهـل              
السفهاء فـال يغـضب وال يثـور، وأن يكظـم غيظـه وحيتـرم               

ـ   يكتـسب  ا تكـن منـازهلم، وأن يؤلـف بينـهم و          اآلخرين مهم
ن مالذهم ىف أوقـات احلاجـة، وأن يفـتح بيتـه            حمبتهم، وأن يكو  

وعلـى  . وقلبه للجميع فيكرم كل من يفد إليه من كـبري أو صـغري    
، أن يكون يف مقدمـة القـوم يف احلـروب والغـزو           أيضا  الرئيس  

 وأن يكـون واضـع خطـط        وأن يكون شجاعا ال يهاب املـوت،      
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والرئيس هـو روح القبيلـة وشـعارها، فـإذا أصـيب            . احلرب
 جبن يف القتـال أو خـر صـريعا يف املعركـة هربـت               مبكروه أو 

قبيلته وتراجعت القهقرى، إال إذا وجِـد يف القبيلـة مـن يـؤجج              
 . فيها نار احلماسة ويبث فيها العزمية للوقوف والصمود

ومن واجب الرئيس اإلشراف على توزيـع الغنـائم، ومـن           
نفـق مـن جيبـه       وعليه أن ي   .حقه املرباع إن كان من ذوي املرباع      

على الضيوف، وأن يفتح بيته للقـادمني إليـه ويـستقبلهم بوجـه             
فرح بشوش، وأن يرعى شؤون قبيلته ويـسأل عـن أبنائهـا، وأن             

 ا يف أيـدي قبيلـة               يسعى لفكمن يقع من أبنـاء عـشريته أسـري 
       أخرى، وأن يشارك قومه يف حتمل الـدات حـني يعجـز رجـال       ي

ومـن  . اعه يف كـل جنايـة جينوـا       القبيلة عن محلها، وأن يعني أتب     
، يريدون أن كل جنايـة جينيهـا أحـد          "سيد معمم : "جاء قوهلم هنا  

ـ   . من عشريته معصوبة برأسه    م عنـد القبائـل     كْـُومن أعراف احل
سيد القبيلة أشراف قبيلته ووجوههـا يف األمـور اهلامـة           يشاور  أن  

تـساعد سـادات    أن  هـذه املـشورة      ومن شـأن     .مليستنري برأيه 
رة القبيلـة إدا  أمـور   لقبائل مساعدة كبرية يف التمكن مـن إدارة         ا

    وصل الـرئيس إىل النجـاح والنـصر        حسنة ترضي الغالبية، وقد ت
ورأي أشـراف القبيلـة هـو     . يف الغزو فريتفع امسه ويعلـو جنمـه       

جمرد مشورة ال تلزم سيد القبيلة العمـل مبوجبـها، فقـد ينبـذه               
وقـد يكـون    . تجـربا عنيـدا   ويعمل برأيه، ال سيما إذا كـان م       
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 أتباعه، وقد يمنى خبـسارة فادحـة        بنيالنجاح حليفه فتزداد هيبته     
. فتقضي عليه وعلى رئاسته، ورمبـا قـضت علـى حياتـه أيـضا             

والنظام القبلي هو نظام استشاري، الرأي فيـه ألصـحاب الـرأي            
 ون فال رأي هلـم يف تـسيري األمـور، إال إذا   فقط، أما األفراد العادي 

برز أحدهم وظهـر يف قبيلتـه مبواهـب يعتـرف ـا كاحلكمـة            
 . ويل الرأيوالشرف، فعندئذ قد يدخل يف عداد أُ

النسب عند العـرىب هـو جرثومـة العـصبية وأساسـها،            و
وهلذا كان حيرص على حفـظ شـجرة نـسبه ويرفعهـا إىل مجلـة            

ون أعرابـا سـردوا هلـم       حوقد وجد الـسائ   . طويلة من األجداد  
مكتوب إىل عـشرات مـن األجـداد،        ردا من غري كتاب      س نسبهم

تأكدوا بعد فحوص واختبـارات أن مـا سـرِد علـيهم كـان              و
هـم حيرصـون    أهل املـدر، ف   ونفس الشىء مع   .صحيحا يف الغالب  

وقـد  .  على حفظ نسبهم، وإن مل يكن كحرص أهـل الـوبر           أيضا
 جاهلية ذكـرت أمسـاء مجلـة أجـداد          نقوش عثر اآلثاريون على  

، وهو ما يثبت عناية العرب يف اجلاهلية بتـدوين أنـسام             كاتبيهال
يلْحقـه بنـسبه    مـا، أى    وقد يستلحق إنسان شخـصا      . وحفظها

وقـد يكـون الـشخص املـستلحق        . وجيعله يف محايته وعـصبيته    
ى أو عبـدا،    صرحيا معروف النسب، وقد يكـون أسـريا أو مـولً          

ــسميه ــستلْحقفي ــواله: " امل ــسبه إىل" م ــسهوين ــال .  نف ويق
 ومثله املتبنـى، وهـو الـذي تبنـاه رجـل            ،"الدعي: "للمستلحق
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ـ م الدعي عند اجلاهليني هـو ح      كْوح". ابنه: "ودعاه م النـسب   كْ
لذلك كان اجلـاهليون يورثونـه كمـا        . الصحيح والبنوة الشرعية  

  .يورثون األبناء
العـصبية عنـد للعـرب،      صلة كبرية بالنسب و    "جلوارا"ـول

د يتوثق اجلوار وتقوى أواصره فيصري نـسبا، و عندئـذ يـدخل             فق
ويـصريان نـسبا واحـدا هـو        " اري"ىف نسب   " املستجري"نسب  

ـ  . نسب هذا األخري   أنـساب كـثرية مـن      " اجلوار"وقد اندجمت ب
عر خبـوف مـن قبيلـة أخـرى          أو القبائل اليت تش    ل الصغرية القبائ

 أكرب منـها تـدافع عنـها        قبيلة" جوار" فتضطَر إىل طلب     أكرب منها 
فإذا استجار شـخص بـآخر أو اسـتجارت         . وحتمي حياا وماهلا  

قبيلة بأخرى اكتسب هذا اجلواز صـبغة قانونيـة، ووجـب علـى          
اري احملافظة على حق اجلـوار، و إال نزلـت املـسبة بـه وازدراه               

 .الناس
 ، خطري يف حيـاة اجلـاهليني       وكان لألحالف شأن   :همأحالف

حيلـف كــل طـرف لآلخــر علـى التعاضــد    ن تـتلخص ىف أ و
 وكانوا ينظرون إليهـا علـى أن هلـا قداسـة خاصـة              ،واالتفاق

وحرمــة، ويعــاملون احلانــث بيمينــه بأشــد أنــواع الــتحقري 
ــاء  . واالزدراء ــى الوف ــق عل ــالفني مواثي ــني املتح ــون ب وتك

 ليكـون معلومـا      احللـف   ويتم إعالن  ،بااللتزامات اليت نص عليها   
قد تعقَد األحالف ألغراض معينة فتكـون هلـا آجـال         و .بني الناس 
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حمددة، كأن تسعى قبيلة لعقد حلف مع قبيلـة أخـرى ملـساعدا             
. يف صد غزو أو يف غزو قبيلة أخـرى أو ىف األخـذ بثأرهـا منـها      

ومثل هذه األحالف ال تعمر طـويال، إذ ينتـهي أجلـها بانتـهاء              
ـ  . الغاية اليت من أجلـها عقـد احللـف         ن تفكـري العـرب   ومل يك

ليتجاوز، عند عقـدهم هـذه األحـالف، مـصاحل العـشائر أو             
القبائل اخلاصة، ومل تكن موجهة للدفاع عن بـالد العـرب مجيعـا             

 .أمام عدو خارجى
نـار  : "وتعقَد األحالف على النـار، وهـذه النـار تـسمى          

إذا عقدوا حلفًا أوقـدوا نـارا ودعـوا         كانوا  ذلك أم   ". التحالف
وقـد أشـار إىل هـذه    .  من خريها على من ينقض العهـد   باحلرمان

  :، إذ قال"أوس بن حجر"النار 
 الف ـ املهول  ح نار ا صد  عن ـكم  ه ــد بوجهـص  الشمس  إذا استقبلته

  :كما أشار إليها الكميت
 املهولُ   الفنيـب نـار احلـا شـكم  ردى ـ ال مى هـوةـو خوفوين بالعـهم

   رعوال ت        م الـذي يـ ف صيغة واحدة معينة للقَـس م بـه  ِسقْ
األصـنام الـيت يعبـدوا      فون عند   فمنهم من كانوا يق   : حالفونتامل

 ومنهم، وهم أغلب أهل مكة، من كانوا حيلفون عنـد        . ويقسمون ا 
ومنهم من كان   . الكعبة فيضع املتحالفون أيديهم عليه فيحلفون      ركن

ومنهم من كان   . كانة يف نفوسهم  يقسم باآلباء واالجداد ملا هلم من م      
، فيحلفـون   قبور سادات القبائل  حيلف عند املشاهد العظيمة أو عند       

ويف كتب أهل   .  عليه بصاحب القرب ويذكرون امسه على ما يتحالفون      
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         ا كانت أمساء أحالف عاألخبار واألدب أمساء قبائل يظهر أقديف  ت 
 وكان  .لك من أمساء  احملاش وما شاكل ذ   مراسيم خاصة، مثل الرباب و    

    ط روا يف جفنةضحم أن يمن عادا، فيا أو رمادا أو دمدخلون فيـه  يب
أيديهم عند التحالف ليتم عقدهم عليه باشتراكهم يف شيء واحـد،           

 .وقد حيلفون بامللح وباملاء
ــدون األحــالف  ــدها وت ــا لتوكي ــد مث  أحيان حتفــظ عن

ـ       ذي ورد مـن حتـالف ذبيـان     املتعاقدين، وقد تودع يف املعابد كال
وعبس وتدوينهم ما حتالفوا عليه يف كتاب أقـسموا علـى اتبـاع             

  :قوله يطالعنابن أىب سلمى   ويف شعر زهري.ما كُتب فيه
غِ األحالف عـأال أَبان  ين رسـالةـليقْسمِ؟ـه: وذُبل أقستمو كل م 

 البيـتني    يف شعر احلـارث بـن حلِّـزة اليـشكُرِي          قرأكما ن 
  :لتالينيا

 الُءـوالكُفَ  هودـه العـــم في  دـق واذكروا حلف ذي ااز وما 

 ا يف املهارق االهـواُء؟ــقض م حذَر اجلَور والتعـدي، وهل  ينـ
ـ  إىل العهود والرهائن اليت أُ     إشارةً بـين تغلـب   ذت مـن    خ 

دونـوه مـن شـروط علـى        تعاهدوا عليـه و   بين بكر للوفاء مبا     و
عمرو بن هنـد قـد أصـلح    وكان امللك . أي القراطيس،  "رقاملها"

ـ     بني الطرفني حبلف سمـاز    : "يوأخـذ علـيهم    " حلـف ذي ا
واثيـق  املو حـالف األو عهـود ال ويـتم توثيـق   . رهائناملواثيق وال 

وشــهادات .  ىف أســفلهاخـواتيمهم طبــع و  املتحــالفنيبتوقيـع 
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ـ             ل الشهود على صحة العقود واألوامر امللكيـة معروفـة عنـد أه
 عند أهـل مكـة، وهـم قـوم جتـار وأصـحاب       ، وكذلك اليمن

وهلم عقود ومواثيق ومعاهدات مـع غريهـم مـن أهـل             مصاحل،
وملـا كانـت مراسـيم األحـالف مـن          . القُرى وسادات القبائل  

األمور املهمة واألحداث اخلطرية اقترنت من أجـل ذلـك بتقـدمي            
ء علـى   الطعام للمتحالفني، فيجلس املتحالفون مـن مجيـع الفرقـا         

طعام واحد كالذي حدث من تقدمي عبد اهللا بـن جـدعان الطعـام              
وقـد تكـون الوليمـة نفـسها     ". حلف الفـضول  "للمتحالفني ىف   

مظهرا من مظاهر مراسيم عقد األحالف ملـا للخبـز وامللـح مـن            
. فعلى من يأكل خبز رجلٍ وملحـه أن يـويف لـه           . أثر عند العرب  

راعاتـه حرمـة اخلبـز وامللـح،        وهلذا يعنف الغادر ويوبخ لعدم م     
 .وهي حرمة تكاد تصل إىل حرمة الدم والرحم

ايـة األرب  "جـاء ىف    : مديانا "    مل  العـرب للنـويرى أن
فـصنف منـهم    :  أديـان  عـدة  بل   ،يكونوا كلهم على دين واحد    

أنكروا اخلـالق والبعـث وقـالوا بـالطبع الــمحيِي والـدهر             
لق وأنكـروا البعـث، وصـنف       الـمفْنِي، وصنف اعترفوا باخلـا    

 فكـان لكلـبٍ   : عبدوا أصنام قوم نوح، إما بعينها وإمـا بأمسائهـا         
الـيمن يغـوث، ولـذي كـالع        ود، وهلُذَيلٍ سواع، ولقسم من      

ان يعوق، ولثقيـف الـالت، ولقـريش وبـين كنانـة      نسر، وهلمد 
وكان هبل علـى ظهـر الكعبـة،        . وس واخلزرج مناة  العزى، ولأل 



 375

وكـان  . أصنامهم، وإساف ونائلة على الـصفا واملـروة     وهو أعظم   
منهم من مييـل إىل الـصابئة ويعتقـد يف أنـواء املنـازل اعتقـاد                
املنجمني يف الكواكب السبعة الـسيارة، ويعتقـدون أـا فعالـة             

كان منهم مـن يعبـد       و .مطرنا بنوء الكواكب   :بأنفسها، ويقولون 
ـ    .  يعبد اجلن  أو املالئكة ـ ل  ليس ذلك فقط، ب  هلـم أحكـام     تكان

فكـانوا حيجـون البيـت ويعتمـرون ويحرِمـون          : يدينون ـا  
      ن ويقفون املواقف ويرمـون اجلوعسـ ويطوفون وي ار ويغتـسلون   م

من اجلنابـة ويـدميون املضمـضة واالستنـشاق وفَـرق الـرأس             
والــسواك واالســتنجاء وتقلــيم األظفــار ونتــف اإلبــط، وال 

، فجاء اإلسالم بإبقـاء ذلـك علـى         ينكحون األمهات وال البنات   
: وكانوا يعيبون املتـزوج بـامرأة أبيـه ويـسمونه         . وجه خمصوص 

وكـانوا جيمعـون بـني      . ، ويقطعون يد السارق الـيمىن     "الضيزن"
وكـانوا يعـدون    . هـذا اجلمـع   األختني، فجاءت الشريعة مبنـع      

لُـبس  وكـانوا إذا    . الظِّهار طالقا، وتعتد املرأة عن الوفـاة حبـول        
 عليهم أمر رد      ـا مـن        وه إىل كهنتهم، الذين يـدعون أن هلـم أتباع

وزجـره يف حركـام    لون علـى عيافـة الطـري      وكانوا يعو . اجلن
 وتارة بطريانـه ميينـا      تارة باالعتماد على اسم الطائر،    : ومقاصدهم

، وتـارة مبـسقطه     ذلـك الـصوت   ومقدار   أو مشاال، وتارة بصوته   
    . جاءت الشريعة بإبطال ذلك فالذي يسقط فيه،
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ـ ت كان العرب ي:علومهم ومعارفهم  ون العـزائم ألصـنامهم   لُ
ويرقُون مرضاهم إلخـراج الـشياطني مـن أجـسادهم، وكـان            
اعتقادهم أن تقليد يق احلمري مينـع انتـشار الوبـاء، وأن شـرب      

كمـا كـانوا يعـاجلون بالعقـاقري        . دماء امللوك يشفى من اخلبـل     
شربة، وخصوصا العسل، الذى كـان أسـاس العـالج          النباتية واأل 

ـ     . ىف أمراض البطن   قائمـة   علـى رأس     ىوجتـىء احلجامـة والكَ
آخـر الـدواء    : "عندهم، ومن هنا جـاء املثـل املـشهور        الدواء  

وكثريا ما كانوا يعاجلون بالبتر، مـع وقـف نزيـف الـدم             ". الكَى
 ومـن   .بالنار باستخدام شفرة حمماة لقطـع العـضو املـراد بتـره           

طرقهم ىف العالج أيضا أم كانوا يأمرون األحـول بإدامـة النظـر             
  ى دائرةحـروح إذا شـرب           . إىل ركذلك كـانوا يعتقـدون أن ا

، وأن  وع عـن املـرأة    ب الـر  هذْ مات، وأن شرب املاء احلار ي      ماًء
ب، وأن عظـام امليـت تـربئ        لَشرب دم السادة يشفى من داء الكَ      

ج به العربية من ألفـاظ العلـل والعقـاقري          ع مما ت  ويفْهم. من اجلنون 
ويـرى جرجـى    . أن العرب عرفوا كثريا من األمراض وعالجاـا       

أن معرفـة العـرب     " تاريخ آداب اللغة العربيـة    : "زيدان ىف كتابه  
اجلاهليني ألمساء أعضاء اجلسم علـى النحـو امللحـوظ ىف لغتـهم             

هو مـا انتفـع بـه       يدل على أم كانوا مهرة ىف تشريح اجلسد، و        
ومـن  . األطباء العرب ىف عصور النهضة العربيـة بعـد اإلسـالم          

أطبائهم ىف اجلاهلية احلارث بـن كلـدة والنـضر بـن احلـارث،              
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اللذان أفادا معارفهما وممارساما الطبية مـن رحالمـا إىل بـالد            
أما ىف ميدان البيطـرة فقـد كانـت         . فارس واحتكاكهما بأطبائها  

هـا، ونبـغ    ون اخليل وأمراضها وطـرق عالج     شؤهلم معرفة جيدة ب   
وقـد وضـع العلمـاء      . منهم عدد من البياطرة كالعاص بن وائـل       

ىف العصر العباسى عددا مـن الكتـب عـن اخليـل اعتمـدوا ىف               
 .تأليفها على ما مجعوه من املعارف العربية ىف هذا السبيل

       هم علـى ختمـني     ومن املعارف الطبيعيـة عنـدهم مقـدرت
هم  مكان ما من تـشمم تربتـه أو نباتاتـه، وتفـوقُ            وجود املاء ىف  

املذهل ىف اقتفـاء اآلثـار واالسـتدالل منـها علـى كـثري مـن           
ن يقتفون أثـره، حـىت ليـستطيعون التفرقـة      ملشخصية  ال السمات

بني قدم املرأة وقدم الرجل، وبـني قـدم البِكْـر وقـدم الثَّيـب،               
ـ         ى وقـدم املبـصر     وبني قدم العاقل وقدم األمحق، وبني قدم األعم

وباملثل كانت هلـم بـصرية راسـخة ىف ميـدان الفراسـة،             . مثال
ل يئة الـشخص علـى طباعـه وأخالقـه، فـضال      وهى االستدال 

 ،مـن ألـوان الغيـوم وأشـكاهلا    براعتهم ىف توقع نزول الغيث عن  
وتفوقهم ىف ميدان النجوم واالهتـداء ـا ىف باديتـهم املتناوحـة             

إىل تلـك   والريح والـربد واحلـر      ملطر  وكانوا ينسبون ا  . األطراف
 كما عرفـوا مواقـع الكواكـب والنجـوم وأبراجهـا،            .النجوم

  وخرافـات تتـصل     هلم أسـاطري   تكانو .ومنازل الشمس والقمر  
باألجرام السماوية، فكانوا يتحدثون عنها كما لـو كانـت بـشرا            
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.  ألّهوهـا ىف بعـض األحيـان       بـل تتحارب فيما بينها وتتـزاوج،      
هم هلـا قـوهلم إن الـدبران أراد أن خيطـب الثُّريـا              ومن تشخيص 

مـاذا أفعـل ـذا      : وتوسط القمر له عندها، إال أا رفضته قائلـة        
السبروت الذى ال مال له؟ فجمع الدبران قالصـه كـى يقـدمها             
مهرا هلا وظل يتبعها ا حـىت ترضـاه زوجـا، وال يـزال يفعـل                

والعلـوم هـى وليـدة اخلـربة        وهذه املعـارف    . ذلك حىت اليوم  
، إىل جانـب مـا أخـذوه عـن األمـم       مجيعـا  األوهام و والتجربة

  . ااورة كالفرس والروم والكلدان
 التـصوير علـى     هلـون العرب ىف اجلاهلية جي    مل يكن : فنوم

كعبـة الـشريفة آنـذاك عـدد        ال حوائط ىعلكانت  ، إذ   اجلدران
 . الـسالم  صور إبراهيم وعيـسى وأمـه علـيهم       منها   صورمن ال 
 نقوش مثوديـة وصـفوية ونبطيـة عثـر عليهـا ىف العـصر               موثَ

 وذكـر . احلديث حمفورة ىف احلجر متثل آهلـة وبـشرا وحيوانـات          
أنه كان هنـاك جـدار أمـام أحـد          " اإلكليل: "اهلمداىن ىف كتابه  

القصور امللكية القدمية ىف اليمن عليه صـورة الـشمس واهلـالل،            
. مملـوءة جدرانـه بالـصور      بتدمر    قدميٍ ر آخ  قصرٍ حتدث عن كما  

 الـيمن علـى نقـوش جداريـة         ىفكذلك عثر املنقبون الغربيـون      
بعـضهم راجـل، وبعـضهم راكـب        : تصور ناسا من تلك البالد    

  .، وبعضهم يقدم قربانا لألوثانهفرس
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 ىف  كـثري مـن ثيـاب العـرب        إىل ما تقدم كان      وباإلضافة
ـ تـصاوير الر  ك املختلفـة     التـصاوير   بأنواع امنقوش اجلاهلية ال، ح

ويـسمى   . صور اإلبل مبا يوضع على ظهرهـا مـن أكـوار           وهى
ـُرحل : "الثوب املنقوش ذ الطريقة    ومـن الـشواهد علـى     ". املـ

 عـن  فيـه    يتحـدث    الـذى  التاىل المـرئ القـيس،       ذلك البيت
 ىف هدوء كـيال يـشعر مـا          يتسحب ا   ليال صاحبتهخروجه مع   

  :مها على آثارللتعفية" املرحل"أحد، وقد أرخت ذيل مرطها 
تجرا متشى جت خ وراءنا ـ نا ـعلى أث  رلِ ريحرم طرذيل م 

، وهـى الثيـاب     "الثيـاب املعـضدة   "كما عرف اجلاهليون    
عليهـا صـورة العلَـم ىف       املنقوش عليها صور األعضاد، أو الـىت        

 ىف مىومن ذلـك قـول زهيـر بـن أىب سـلْ         . موضع العضد منها  
  :وصف بقرة وحشية

 دـرازقى معض ربلَةٌ من ـمس  على وحشيها وكأا  الت ـفج
مث بيت المرئ القيس يذكر فيه عقودا مفقَّـرة تتـزين ـا             و

ـ عاحبه من الفتيات املترفات، وهـى       بعض صو  ـ د  وق  مـن   ةمكَون
  :قطع ذهبية على شكل فقرات اجلراد

 مفَقَّرا اقوتا وشذْرا ـ ي يحلَّين   ونعمة وصون ر ىف كن ـغرائ
       ة بن الطبيب وصـفدبـ  وىف البيتني التاليني لع كـان   راشٍ لف 

جيلس عليه هو ونداماه ىف إحدى احلانات، وكـان مرسـوما عليـه             
  :صور دجاج وأسود
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 لُـرقْم أزواج اويـمن جيد ال   زينهاـرشٍ يـعلى فُ ا ـحىت اتكأن
 لُـ متاثي ترى فيها من كل شىء    مخدرةً اُألسد لدجاج، وفيها فيها ا

يـشركوا مـع اهللا ىف العبـادة،        كان للعرب متاثيل    كذلك  
منـها هبـل،     :األصـنام املسجد احلـرام عـشرات      ىف فناء   وكان  

لـه يـد مـن        إنسان  على صورة  الذى كان مصنوعا من عقيق أمحر     
ـ     . ذهب ة رجـل كـأعظم مـا يكـون         ومنها ود، وكان على هيئ

. الرجال، وعليه رداء وإزار، وقـد تقلَّـد سـيفا وتنكَّـب قوسـا             
 مـن ميـني قـرب حـامت     أنه كان على كلٍّ   " مروج الذهب "وورد ىف   

الطائى ويساره متاثيل من حجـر أبـيض ألربـع نـسوة ىف غايـة               
قـص الـسهيلى    يو. اجلمال ناشرات شعورهن كأن ينحن عليـه      

ـ أنـه كـان يوجـد بقَ      " ُألنـف الروض ا : "ىف كتابه  يس صـنعاء   ل
أحدمها متثـال رجـل طولـه سـبعون ذراعـا، واآلخـر             : متثاالن

لياقوت احلمـوى أنـه كـان       " معجم البلدان "كما جاء ىف    . لزوجته
فوق قصر غمدان باليمن جملس أقيم على كل ركـن مـن أركانـه              

ـ . متثال أسد مصنوع من شبه أو متثـال نـسر طـائر            واكتف ىف  ش
متاثيـل رجـال ونـساء      ىف العـصر احلـديث      غاور اليمنية   بعض امل 

   وأبقار مكتوب عليها باحلمرِيكما كانت بنـات العـرب يلعـنب        . ةي
وىف الـشعر   ". البنـات "و" اجلـوارى : "بتماثيل صـغار يـسمينها    

ـ    العرىب القدمي كثريا ما    هم بالدميـة والتمثـال،      يشبه الشعراء حبائب
  : اتنة ىف وصف امرأة فومنه قول النابغة

  طُلوعها بِاألََسعد ومـ ي كَالشمسِ  ةـراَءى بني سجفَي كلَّـامت تـق
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 ةرأَو د ـصيفـَد  دـلَّ ويسجـ مىت يرها يهِ جـبهِ  هاــة غَواصـ
يمـأَو دـِ م ةـن مرفوعرٍ ممـرة  تنِيـ بِ برش آجقَـ تو ـادمـرد 

  :وقول امرئ القيس
 الِـا خطُّ تمثـآنِسة كَأَنهـبِ   لَهوت ولَيلَة ا رب يومٍ قَدـوي

 يف اجلاهليـة أكثـر مـن أن حتـصى،           وأيام العرب  :همأيام
يـوم  فمنـها   : كتفى هنـا بـبعض الوقـائع املـشهورة        نسوف  و

البسوس، وهو من أعظم حروب العرب، وكـان بـني بكـر بـن              
 فرآهـا    جـساس ناقـةٌ     خالة ب بن وائل، وكان للبسوسِ    وائل وتغل 

، فرمـى    يف حمـاه   اموجـود  بيض حمـام     تكسركُلَيب بن ربيعة    
 فوثب جـساس علـى كليـب فقتلـه، فهاجـت            ضرعها بسهم، 

ـ . ةاحلرب بسبب ذلك، ودامت بني الفـريقني أربعـني سـن           وم وي
 داحس، وكان لعبد القيس على فزارة، ودام سـنني طـواال هلـك            

ويـوم ذي قـار، وهـو       . فيها الكثري، وكان سببه مسابقة بني اخليل      
ـ  وكان كسرى إبرويز قـد أَ   ،من أعظم أيام العرب   أيضا   ى بـىن  زغْ

شيبان جيشا فظفر به الشيبانيون، وهـو أول يـوم انتـصرت فيـه       
، وقد خلّد األعـشى ذلـك النـصر املـؤزر ىف            العرب على العجم  

 بكر وتغلـب، وقـد حلـق فيـه          ويوم الستار بني  . قصيدة رائعة له  
ويوم بعـاث بـني بـين       . أحد الفريقني رؤوسهم لتكون عالمة هلم     

ويـوم الـدرك   . وس واخلزرج، وله ذكر يف صـحيح البخـاري      األ
كـان لـبين متـيم علـى        وويوم جنران،   . بني األوس واخلزرج أيضا   



 382

كان لتغلـب علـى خلـم       وويوم ذي االبل،    . بين احلارث بن كعب   
.  الذنائب، وهو لغسان علـى خلـم وجنـران         ويوم. وعمرو بن هند  

القصيبة، وكـان لعمـرو بـن هنـد علـى         : ويوم الغصيبة، ويقال  
يـوم  : ويوم النصيح، وهو لقيس على أهـل الـيمن، وقيـل          . متيم

 ألن كسرى أصـفق البـاب        كذلك ويوم الصفقة، وسمي  . املضيح
يـوم املـشقر،    : على بين متيم يف حصن املـشقر، ويـسمى أيـضا          

ويـوم الـربدان، وهـو مـن أيـام          . ر حـصن بـالبحرين    واملشق
ـ    وقد وقع لــحجرٍ   . القحطانيني فيما بينهم   ار مـن   رـُ آكـل امل

على زيـد بـن     ) وهو أبو امرئ القيس كبري شعراء اجلاهلية      (كندة  
ن أبـاغ، وعـني أبـاغ وارد األنبـار          يعيوم  و. اهلبولة من قضاعة  

األعـرج بـن    قـع للحـارث     و وقد   ،على طريق الفرات اىل الشام    
جبلة ملك العرب بالشام على املنـذر بـن مـاء الـسماء ملـك               

ويوم حليمة، وحليمة هى بنـت احلـارث، وـذا          . العرب باحلرية 
، وهـو أيـضا     "رما يـوم حليمـة بـسِ      : "اليوم ضرِب املثل فقيل   

  ـ    للحارث األعرج احلريى . ن مـاء الـسماء الغـساىن       على املنذر ب
ـَعد على مذْ  ويوم خزاز،  حج، وخزاز جبل مـا بـني البـصرة إىل     مل

ـ  وهو من أعظم أيام العـرب يف اجلاهليـة، وكانـت م            ،مكة ال  ع د
تستنصف من اليمن، ومل تزل اليمن قاهرة هلـا حـىت هـذا اليـوم               

ويـوم  . فانتصرت معد، ومل تزل هلا املنعـة حـىت جـاء االسـالم            
     ر، وهو لبين أسد على حجحوحجـر   )والد امـرئ القـيس    (ر  ج ،
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ويوم األياد لبين يربوع علـى بكـر، وأيـاد          . لك من ملوك كندة   م
: موضع باحلزن لبين يربوع بني الكوفـة وفيـد، ويـسمى أيـضا             

وإمنـا  ". يوم العظالة، ويوم اإلفاقة، ويوم مليحة، ويـوم أعـشاش         "
ألنه قد تعاظـل علـى الرياسـة فيـه بـسطام            " يوم العظالة : "مسي

م اللِّـوى لغطفـان علـى       ويو. وهانئ بن قبيصة ومفروق بن عمرو     
هوزان، واللوى واد من أودية بين سليم، وسـببه أَن عبـد اهللا بـن              

 ومعه بنو جشم وبنو نصر أبنـاء معاويـة بـن بكـر ابـن            ،الصمة
.  غطفان فظفـر ـم وسـاق أمـواهلم ومـضى ـا       ا غَز ،هوزان

 وحروب الفار بني كنانـة وقـيس، ومسيـت       ج" :ـ الف ـا  " ارجأل
ـ   حلرم، وهي الـشهور الـيت حير      كانت يف األشهر ا    ـا ففجروا مو

  فيها، وهي فالفجار األول ثالثـة أيـام، والفجـار الثـاين          : ارانج
وقد حضر النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم          . مخسة أيام يف أربع سنني    

        ـ يوم الفجار مع أعمامه، وكـان ينـاوهلم الن وانتـهت سـنة     ل،ب
 وسـببه أَن    ،يـاد، وبزاخـة مـاء     إويوم بزاخة لضبة على     . م589

الغساين وأخاه إيـادا وطوائـف مـن العـرب مـن تغلـب               اقحمر 
 ببزاخـة فاسـتاقوا الـنعم،       دوغريهم أغاروا على بين ضبة بـن أُ       

 يرِفأتى الصبين ضبة فركبوا فأدركوهم واقتتلـوا قتـاال شـديدا         خ  .
       ق فاعتنقـه وأسـره، وأسـروا       مث إن زيد الفوارس محل على حمـر

 وهـزِم القـوم،     ،لسيدي، فقتلهما بنو ضـبة    أخاه حبيش بن دلف ا    
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وأصيب منهم ناس كثري، فقال يف ذلك ابـن القـائف أخـو بـين               
  :ثعلبة

 !يا لضرارِ:  يدعون حلقوا وهم  نِعم الفوارس يوم جيش حمرقٍ
إذ اتـصلت  ،  ن للنار ىف حياة العـرب دور كـبري         كا :منريا 

دات  مـن خرافـات وأسـاطري وعـا       بكثري من جوانـب حيـام     
دينية، وهـو مـا يتـضح         وشعائر وتقاليد وقيم وأوضاع اجتماعية   

من الكالم التاىل الذى مجعناه من بعض الكتب عـن الـنريان عنـد              
ـ : ونبدأ بـبعض أنواعهـا    . العرب وعددها ووظائفها   األوىل نـار   ف

 وهي نار توقَـد باملزدلفـة مـن مـشاعر احلـج لرياهـا                ، املزدلفة
الثانيـة  . ن أوقدها قُصي بـن كـالب       وأول م  ،  من عرفة  املنطلقون

، إذ كانوا يف اجلاهليـة إذا احتـبس املطـر مجعـوا              نار االستمطار 
البقر وعقدوا يف أذناا وعراقيبها السلْع والعـشر ويـصعدون ـا            

يـؤدى  يف اجلبل الوعر ويشعلون فيها النار، ويزعمـون أن ذلـك            
   : قال الشاعر.  املطرإىل سقوط
 اهللا واملطر؟ منك بني   وسيلةً   مسلَّعة راأنت بيقو أداعٍ 

كانوا إذا أرادوا عقـد حلـف أوقـدوا         و ، الثالثة نار احللْف   
النار وعقدوا احللْف عندها فيذكرون خريهـا ويـدعون باحلرمـان           

 وكانوا يطرحـون فيهـا امللـح والكربيـت،         . نقض العهد على من   
خيوفونـه ـا    . هذه النار ـددتك   : فإذا استشاطت قالوا للحالف   

فإن كـان احلـالف مـبطال    . حىت حيافظ على العهد وال حيلف كذبا      
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كان  ن  إل، و كَن فلَبريئًا ح.  وهلذا س ما  وها أيـض:"    لنـار املهـو "
    .  ر أم كانوا ال يعقدون حلفًا إال عليهاكوذُ". ولةاهلُ"و

 وكانوا يوقدوا خلـف مـن ميـضي وال           الرابعة نار الطرد،  
تـذكرنا مبـا يقولـه املـصريون مـن أـم            هى  و (  رجوعه حيبون

 قُلّـة  سيكسرون وراء من ال يريدون أن يروا وجهه كـرة أخـرى           
 إذ كـانوا إذا أرادوا حربـا أو توقعـوا            ،  اخلامسة نار احلرب    ).ماء

  ا أوقدوا نارم،        جيشوهـو نـوع    ا على جبلهم ليبلغ اخلرب أصـحا
ـ         ىف  قـد يكـون   و. صرية ال صـوتية   من أنواع اللغة، بيد أا لغة ب

قوله تعاىل عن اليهـود ومـؤامرام علـى اإلسـالم واملـسلمني             
: تأريث احلروب بينهم وبـني األمـم األخـرى        لوحماوالم الدائبة   

.  إشـارة إىل هـذا    " كلّما أوقـدوا نـارا للحـربِ أطفأهـا اهللاُ         "
  وكانت يف بالد عـبس، فـإذا كـان الليـلُ            ، السادسة نار احلَرتني  

 ورمبـا بـدر   ،أضاءت نار تسطع، أما بالنهار فيرى دخـان مرتفـع       
، ن صـح   إ ،وقـد يكـون ظهورهـا     فأحرق من مر ا،     منها عنق   
الـسابعة   .  متـشبعة بـالنفط    أن األرض الىت تظهر فيهـا     راجعا إىل   

تبعهـا  في) أى املنقطـع ىف القَفْـر     (نار السعايل، وتظهـر للمتقفّـر       
 يعـدو   ضـح أن األمـر هنـا ال       ووا. فتهوي به الغول على زعمهم    
ـ  وهـي نـار ت   ، الثامنة نار الصيد. أن يكون خرافة من خرافام   د وقَ

 وهـي نـار      ،  التاسعة نـار األسـد      . للظباء تغشاها إذا نظرت إليها    
 فـإن مـن شـأنه النفـار عـن          ،توقد إذا خافوا األسد لينفر عنهم     
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وىف الريف املـصرى كنـا، وحنـن صـغار، نـسمع مـن              . النار
وهلـذا كـان إذا   . حني أن الذئب خيشى النار خـشية شـديدة      الفال

 حـىت ال    تأخر أحدهم ىف احلقل ليال أشعل نـارا وبقـى جبوارهـا           
 وهـي نـار توقـد        ،  العاشرة نار القرى    . يعدو عليه الذئب فيفترسه   

    . ليالً لرياها األضياف فيهتدوا إليها
 وكـانوا    ، احلادية عـشرة نـار الـسليم، وهـو امللـسوع          

، وكـذلك اـروح إذا نـزف دمـه            قدوا للملسوع إذا لُدغ   يو
واملضروب بالسياط ومن عضه الكلب، ويـساهروم ـا كـي ال           

وإذا كـان الـشىء     .  األمر م فيؤديهم إىل التهلكـة      يناموا فيشتد 
بالشىء يذْكَر فلعلّ القراء مل ينسوا ما حدث منـذ سـنوات حـني              

 خالـد مـشعل     ألردنيـة حقـن   استطاع أحد اليهود ىف العاصمة ا     
أحد أبطال محاس حبقنة سم ىف أذنه، فاتصل امللـك حـسني علـى              

ليني كى ميـدوه بالتريـاق الـذى يبطـل          يالفور باملسؤولني اإلسرائ  
وأذكر أن األطباء املعـاجلني شـددوا ىف نـصح      . مفعول هذه احلقنة  

مشعل بأن يغالب النوم بكل ما عنده من إرادة كـيال تغفـل عينـه               
،  ويـتم حقنـه بـه       الظروف إىل أن يصل التريـاق      تكنما  أبدا مه 

فـسريها إن   ، ويقـال ىف ت      الثانية عـشرة نـار الفـداء        .وإال مات 
خرجـت إلـيهم    من القبائـل    هم كانوا إذا أسروا نساء قبيلة       ملوك

السادة للفداء أو االسـتيهاب، فيكرهـون أن يعرضـوا النـساء            
     ن أو يف الظلمة فيا فيفتضحارـ   فَخ ا حيبـسونه ألنفـسهم     ى قدر م
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  ، الوسـم   الثالثـة عـشرة نـار    . من الصفي فيوقدون النار لعرضهن 
 نـار    الرابعـة عـشرة     . وهي النار الىت يسم ا الرجل العرىب إبلـه        

 ينقـدح   الـشرار الـذى    مثل   ،احلُباحب، وهي كل نار ال أصل هلا      
  .إخل.. .من نعال الدواب

عيـة وثقافيـة كانـت      جتارية واجتما جتمعات  هى   :أسواقهم
تبطريقـة دوريـة، ويأتيهـا       شبه اجلزيـرة  د ىف أماكن خمتلفة من      قَع 

ـ           ب العرب من كل األرجاء فيتاجرون ويـسمعون املـواعظ واخلط
  وعسأسـراهم عنـد القبائـل          ويتنافرون ويتفاخرون وي ن ىف فـك

كما كانوا يتناشـدون الـشعر ويتحـاكم مبـدعوه إىل           . األخرى
 قبـة محـراء مـن       لذبياين، الذي كانت تضرب له    كبارهم كالنابغة ا  

وكانـت  . تكون كلمتـه هـى الفاصـلة    أَدم فيحكم بني الشعراء و    
مـني تطـري ىف أرجـاء       القصائد الىت حتوز إعجـاب هـؤالء احملكَّ       
كـان للعـرب    كمـا   . اجلزيرة ويتناشدها العرب ىف كـل مكـان       

ويتحـاكمون أمـامهم    األخـرى   ليهم يف أمورهم    إحكّام يرجعون   
 منافرام ومواريثهم ومياههم ودمائهم ألنه مل يكـن هلـم ديـن             يف

مـون أهـل الـشرف والـصدق        يرجعون إىل شرائعه، فكانوا حيكِّ    
أكـثم بـن    ومنـهم    ،واألمانة والرئاسة والسن واـد والتجربـة      

صيفي وحاجب بن زرارة واألقرع بن حابس وعامر بـن الظَّـرِب             
ـ  وأبو طالب وصفوان بن أميـة        وعبد املطلب  وكـان يف   . موغريه

 اشـتهرن بإصـابة     مـات حاكأيـضا   ء العرب أيام اجلاهليـة      نسا
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ـ   اخلصومات وحسن الـرأي،     احلكم وفصل    منـهن صر بنـت   ح
يـادي، وخـصيلة بنـت      لقمان، وابنة اخلس، ومجعة بنت حابس اإل      

وكـان امتنـاع    .  بنـت الريـان    عامر بن الظَّرِب العدواين، وحذَامِ    
عن إيـذاء بعـضهم بعـضا يـساعد إىل          م  رحـالناس يف األشهر ال   

األسـواق   واملقـصود هنـا  . ألسـواق قبال على هذه ا اإل ىفحد ما   
        الكربى، أما األسواق احمللية الصغرى الىت كانـت تـ ع د أسـبوعيا   قَ

وقـد عرفـت    .  ىف هذا الـسياق    ليست من اهتمامنا   و ،كثرية جدا ف
ـ تلـك   اجلزيرة العربية عددا غري قليل من        ، إذ  واق املومسيـة  ـاألس

سـوق دومـة     مـن أمههـا   : رين سـوقًا  ـت أكثر من عش   ـبلَغ
اجلندل، وكانت تقع عند التقاء عـدد مـن الطـرق املهمـة بـني               

األول إىل   العراق والشام وجزيرة العرب، ومومسهـا شـهر ربيـع         
وكـان يعـشر مـن      . نصفه، وموقعها مدينـة اجلـوف احلاليـة       

رؤسـاُء  )  جتـارم  أى يأخذ منهم قيمة العشر من ربـح       (حيضروا  
   ومة اجلندل، ورمبا غلب علـى الـسوق بنـو كلـب            آل بدر يف د

نـا أو نقـدا     ير يؤخـذ ع   شوكان الع . فيعشرهم بعض رؤساء كلب   
 إذ ذاك كان الـدفع عينـا هـو          حبسب الثمن، وملا كان النقد قليال     

ر حـصن   مث سوق املُـشقّر، واملـشقّ     . الغالب يف أداء هذه الضريبة    
ـ د سوقه يف ج   قَعب مدينة هجر، وت   ربالبحرين ق  ممث . ى اآلخـرة  اد

سوق هجر من أرض البحرين، وهي سوق التمـر الـذي يـضرب             
ـ      "رجكجالب التمر إىل ه   : " فيقال به املثل  ل ثَـَ، وهـو يـساوى امل
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، وكانـت تعقـد يف ربيـع    "يبيع املاء ىف حارة الـسقائني   : "املصرى
    ر مرتاديها املنذراآلخر، وكان يعش  ى أحـد بـين عبـد اهللا         بن ساو

مث سوق عمان، وكانت تقصدها العـرب بعـد الفـراغ           . بن دارم 
من هجر، ويقيمون ا حىت آخر جمـادى األوىل، وجتتمـع فيهـا             

 مث سـوق حباشـة، وهـي        .اهلند وفارس واحلبشة والعـرب     جتارة
سوق تهامة القدميـة، وكانـت تقـام يف رجـب، وقـد ورد أن               

ة خدجيـة رضـي اهللا عنـها ذات         ليها بتجارة السيد  الرسول دخل إ  
 هو وغالمها ميسرة أيام أن كان يشتغل عنـدها قبـل البعثـة              مرة

ار، وهي مدينة عمانيـة تقـع علـى         مث سوق صح  . فرحبا رحبا حسنا  
مث سـوق الـشحر علـى       . البحر، وكانت سوقها تعقد يف رجـب      

ة البحـر   الساحل اجلنويب بني عدن وعمان، وكانت سـوقا لتجـار         
مث سـوق عـدن، وينتقـل إليهـا     . وتعقد يف منتصف شعبان    والرب،

العرب بعد انتهائهم من سوق الـشحر، وتقـام ىف األيـام العـشر              
مـن منتـصف    مث سـوق صـنعاء، وتـستمر   . األوائل من رمضان  
مث سـوق حـضرموت، وكـان انعقادهـا يف          . رمضان إىل آخـره   

  ـ منتصف ذي القعدة، ورمبا أقيمت هـي وع ظ يف يـوم واحـد،   اكَ
  .فيتوجه بعضهم إىل هذه، وبعضهم إىل تلك

 أما أشهر هذه األسواق على اإلطالق فأربعـة هـي سـوق            
عكاظ، وكـان مكاـا بـني مكـة والطـائف، وإن كانـت إىل               

 وكانـت تـستمر عـشرين يومـا مـن أول ذي             ،الطائف أقرب 
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القعدة إىل العشرين منه، وهي أشـهر أسـواق العـرب وأعظمهـا           
سوقا جتارية فحـسب، بـل كانـت أيـضا          عكاظ   ومل تكن    .شأنا

ـ          مـون  ع، وهلـم حمكَّ   قْسوقا أدبية جيتمع فيها الشعراء من كـل ص
  كالنابغة الذبياين تضب هلم القبـاب، وقـوهلم يف الـشعر واألدب          ر

دــرــا ألصــحاب الــدعوات .ال يكمــا كانــت كــذلك مكان 
 خيطـب يف     بن ساعدة اإليادي، الـذي كـان       ساإلصالحية مثل قُ  

وورد أنَّ الرسـول رأى قُـسا ىف        . الناس ويذكِّرهم بعظمة اخلـالق    
أيـضا  مـن خطبائهـا املـشهورين    و. تلك السوق على مجل أمحـر   

ـ     بان وائل، الذي ضحأخطـب مـن    : "ب بـه املثـل فقيـل      رِس
ويقال إنه إذا خطب يسيل عرقًـا وال يعيـد كلمـة وال             ". سحبان

وكـان اخلطبـاء خيطبـون      . مهيتوقف وال يقعد حىت ينتهي من كال      
ويعتمـدون علـى األرض     , وبأيـديهم املخاصـر   , وعليهم العمائم 

ِسبالقى   راكبني أو واقفـني علـى مرتفـع         ا ويشريون بالعصا والقَن 
ـ           . من األرض  وكانت شؤون هـذه الـسوق لقـيس بـن عالن ي

وثقيف، وهي سوق عامة ليس فيهـا عـشار، وكانـت حتـضرها             
فـان واألحـابيش وطوائـف مـن        قريش وخزاعة وهـوازن وغط    

أحياء العرب يؤموا من العـراق والبحـرين واليمامـة وعمـان            
ـ       مث هناك سوق مجـنة،   . واليمن وغريها  وتعقد بأسـفل مكـة مب  ر

الناس يقبلون إليها بعـد عكـاظ ويقيمـون ـا            وكان. الظهران
ـ             الليايل   العشر أو العشرين املتبقيـة مـن ذي القعـدة حـىت يرا و
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 وهـى، وإن    .ذي احلجـة فينتقلـوا إىل ذي اـاز للحـج          هالل  
كانت أقل شأنا مـن عكـاظ وذي اـاز، تـساويهما يف نظـر               

 حـىت كانـت     مجيعـا حرِمني من العرب وتتمتـع بـاحترامهم        ـُامل
ـ      : "قريش وغريها من العرب تقول     ة ال حتضروا سوق عكـاظ وجمن

، وهـي علـى     مث سوق ذي اـاز    ". وذي ااز إالّ محرِمني باحلج    
مسافة ثالثة أميال من عرفات بناحيـة جبـل كبكـب، أو كانـت           

 تعقد مبوكانـت   ى بني مكة وعرفات، علـى خـالف ىف ذلـك          ن ،
ل حني يهلّ ذو احلجـة فينـصرف النـاس مـن            يذَ ديار ه  تنعقد ىف 
 ـا حـىت اليـوم الثـامن مـن ذلـك               سوق جمن ة إليها، ويقيمون

 عكـاظ يف األمهيـة،      تلـو توق  هذه الس و. الشهر، وهو يوم التروية   
وكانت تؤمها وفود احلجـاج مـن سـائر العـرب ممـن شـهد               

وجيري فيها مـا جيـري يف غريهـا         . يشهدها األسواق األخرى أو مل   
   وِى . د األشـعار واملفـاخرة واملفـاداة      من البيع والشراء وتناشور

 . إىل اإلسـالم   لبـث دعوتـه   كان يؤمهـا    عليه السالم   أنَّ الرسول   
العـرب لغـةً   قبائـل  سواق دور كبري ىف التقريـب بـني     ألوكان ل 

  .هموأدبا، فضال عما كانت حتدثه من انتعاش اقتصادى بين
أهـم   قلـيال عنـد عكـاظ،        أن نتريث ستحسن  ولعل من امل  

: بعـض الـشىء   تقدمي صورة هلـا مفـصلة        ل ،اكلهأسواق العرب   
كانت تقع يف اجلنوب الشرقي من مكة، وعلـى بعـد عـشرة             لقد  

 الطائف وحنو ثالثني ميالً مـن مكـة يف واد فـسيح فيـه        أميال من 
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 بعـدها   حلـج وقـوع ا   تـها ىف  أمهيتكمـن   و. خنيل وأعشاب وماء  
فمـن أراد احلـج مـن العـرب     . من مكةمباشرة وىف قرا كذلك   

ـ            لَ عليه أن جيمع بني الغرض التجـاري واالجتمـاعي بغهسيانه ش
ـ   . وبني الغرض الديين بـاحلج     سوق عكاظ  يف نعقـد  ت تكمـا كان

يلقـى الرجـل   ر احلرم ال تقْرع األسنة فيـه حـىت ل      شهر من األشه  
ويف انعقـاد الـسوق يف      .  تعظيما لـه   زعجهقاتل أبيه أو أخيه فال ي     

الشهر احلرام مزية واضحة، وهـي أن يـأمن التجـار فيـه علـى               
ـ  إىل عكاظَ قبائـل قـريش     وكان يأيت   . أرواحهم وأمواهلم  وه ن ازِو

ـ  وطوائف من أفناء العرب      فان واألحابيش طَوغَ كـل قبيلـة    ترتل  ف
ويف التـاريخ أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            . ا  يف مكان خاص  

منـازل   ىإىل عكـاظ لـري    املطلب   بن عبد وسلم ذهب مع العباس     
حيـث  جـاء كنـدة      فيها، ويروى كذلك أنه عليه السالم        قبائلال

. كما كان يـشترك فيهـا أهـل الـيمن واحلـرية            . بعكاظ يرتلون
كانـت يف عكـاظ أشـياء ليـست يف أسـواق            : ول األزرقي ويق

كان امللك من ملوك الـيمن  يبعـث بالـسيف اجليـد             إذ  العرب،  
واحللة احلسنة واملركوب الفاره، فيقف ا وينـادي عليـه ليأخـذه           
أعز العرب، يـراد بـذلك معرفـة الـشريف والـسيد، فيـأمره              

أن  ويـروي ابـن األثـري     . بالوفادة عليه وحيسن صـلته وجائزتـه      
كه كسرى إبرويز على احلـرية كـان جيهـز          النعمان بن املنذر ملا ملّ    
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فتـرى  . كل عام لَطيمة، وهي القافلة من التجارة، لتبـاع بعكـاظ          
  . من هذا أن بالد العرب مجيعها كانت تشترك يف هذه السوق

يـوم  فيـصبحون بـه     عكاظ  إىل  فإذا كان احلج خرج الناس      
  فيهـا أسـواقهم    تنعقـد ليلة  به عشرين   هالل ذي القعدة فيقيمون     

يف بعـض  ها وقادا، ويـدخل بعـضهم     قبيلة أشرافُ   كلّ قوم على وي
ـ   فـإذا مـضت أيـام الـسوق       . للبيع والشراء  ة  انـصرفوا إىل جمن
  ا ع فأقامواا  شيتاجرونر  أَ، فإذا را هـالل ذي احلجـة انـصرفوا        و

وكانت قـريش وغريهـا مـن العـرب         . إىل ذي ااز مث إىل عرفة     
ـ      : تقول نال حتضروا سوق عكـاظ وا     ـاز إال مـ ة وذا ا مني رِح

 رتكبوا شيئًا من احملـارم أو يعتـدى       عظمون أن ي  ستباحلج، وكانوا ي  
ـ وكانـت   . بعضهم على بعض يف األشهر احلـرم       سوق عكـاظ   ل

ـ فهي متجر ت  : وظائفعدة   عض فيـه الـسلع علـى اخـتالف         ر
ـ م واحلرير والوِ  داَألالسيوف و أنواعها من    ـ   اء  كَ واحلـذاء والبود ر

 من العص ب والوومل  . والـسمن، إىل جانـب الرقيـق وغـريه         يش 
مقـصورة علـى منتجـات       تلك السوق ض يف   رع اليت ت  سلعتكن ال 

تباع فيهـا كـذلك حاصـالت احلـرية      ، بل    وحدها جزيرة العرب 
يروون أنه قبـل البعـث خبمـس        و. وفارس ومصر والشام والعراق   

  من نزار وسنني حضر السوق اليمن ما مل يرـ   و ه يف ا أنـه حـضر مثلُ
بـل وبقـر ونقـد    إسائر السنني، فباع الناس ما كان معهـم مـن           

  . وابتاعوا أمتعة مصر والشام والعراق



 394

  اجتماعيـة وظـائف إىل جانـب ذلـك،       ،لـسوق وكانت ل 
 . فمن كانت له خصومة عظيمـة انتظـر موسـم عكـاظ            :خمتلفة

 انطلـق أحـدهم     وكانوا إذا غدر الرجل أو جىن جنايـة عظيمـة         
أال إن  : قـائال  فيقوم رجـل فيخطـب       هناكحىت يرفع له راية غدر      

فالن بن فالن غدر فاعرفوا وجهـه، وال تـصاهروه وال جتالـسوه،           
ـ فـإن أُ . وال تسمعوا منه قوال   تأقـام شاخـصا يـشبهه   ب، وإال ع 

ـ ومن كان لـه د . ه الناس ورمجوه  ن رمح منصوب فلع   على ن علـى  ي
ـ     . اظآخر أَنظَره إىل عك     استـصرخ القبائـل     ةومن كان لـه حاج

أن رجـال مـن هـوازن    ، ومن ذلك ما ذكره األصفهاىن من       بعكاظ
 فركـب إىل موسـم عكـاظ        ،ر فاستغاث أخوه بقوم فلم يغيثوه     سأُ

خـذ الـسوق    توكثريا مـا ت   . وأتى منازل قبيلة مذحج يستصرخهم    
 أنـه اجتمـع   "األغـاين "صـاحب  وسيلة للخطْبة والزواج، فريوي  

ـ ل مبوسم ع  يفَزيد بن عبد املدان وعامر بن الطُّ      ي  وقـدم أميـة     ،اظكَ
بن األسكر الكناين وتبعته ابنة له من أمجل أهـل زماـا فخطبـها              

ـ  ففخر كل منهما بقومـه وعـدد ف        بوهايزيد وعامر، فتردد أ    اهلم ع
سـوق عكـاظ    ىف  ومن كان صعلوكًا فاجرا خلعته قبيلتـه        . شعرا

 خلعـت    حـني   فعلـت خزاعـة    مثلما ،اتهتصرفوتربأت منه ومن    
الناس علـى ذلـك معلنـةً       قيس بن منقذ بسوق عكاظ وأشهدت       

ـ   . إنـسان يرتكبها ضـد أى     جريرة  أبة  أا ال تطالَب ب    ان ومـن ك
عكـاظ  ىف  فرصـته    وجـد ديـين   داعيا إىل إصالح اجتمـاعي أو       
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 وقـف  وكـثريا مـا      .كلـها القبائل من أحناء اجلزيرة     حيث جتتمع   
 لـه،  وخيطـب علـى مجـلٍ   عـظ   بسوق عكـاظ ي  بن ساعدة سقُ

ـ وعنـدما ب . ر وينـذر  فريغّب ويرهب وحيذّ   ث الـنيب صـلى اهللا   ع
         ـا معليه وسلم اجته إىل دعوة الناس بعكاظ ألـ ج إذ  ع القبائـل  م ،

 قبائل العرب على اختالفها من قحطانيني وعـدنانيني تـرتل           كانت
ر مـن مـصر   ملك احلرية جتارته إليهـا، ويـأيت التجـا    يبعث  ا، و 

وسـيلة مـن وسـائل      أيضا  االجتماع  كان ذلك   و. والشام والعراق 
عـرب بعـضهم مـن       ال  وأخـذ  تفاهم القبائل وتقارب اللـهجات    

ن التجـار مـن     كمـا كـا   . م وأنسب هل  ون أنه أليق م   ربعض ما ي  
      طْالبلدان املتمدنة كالشام ومصر والعـراق يعـون العـرب علـى      ل

 وفـوق هـذا كانـت    .يـة أشياء من أحوال تلك األمـم االجتماع    
درسة يلْقَى فيهـا الـشعر واخلطـب، إذ         عكاظ معرضا للبالغة وم   

  يعدد مآثره وأيـام قومـه مـن        قوم عليها اخلطيب ف    منابر ي  اكانت
يف مكـان خـاص ـا، مث        تـرتل   وكانت كل قبيلة    . عام إىل عام  

تتالقى أفراد القبائل عند البيع والـشراء أو يف احللقـات املختلفـة             
خطيب خيطـب علـى منـرب أو يف قبـاب           شجرة أو حول    أو عند   

ـ    أشـراف وكـان   . م تقام هنـا وهنـاك     دمن أَ  ن و القبائـل يتوافَ
ـ  باألسواق مع التجار ألن امللـوك كـان         كـل شـريف     ونصوا خي

بسهم من األرباح، فكان شريف كل بلد حيـضر سـوق بلـده، إال          
  .عكاظ فإم يتوافَون ا من كل أَوب
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